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SØMÆND OG BØGER
Sømandens forhold til bøgernes verden før de organiserede
skibsbibliotekers fremkomst
Af

Kaj Lund

Kaptajn Kaj Lund vil være velkendt for læserne
som forfatter og medudgiver af talrige artikler og
bøger om søfart. I sin tid redigerede han det popu
lære tidsskrift „Søens Verden“. Som kontorchef i
Handelsflådens Velfærdsråd og redaktør af dettes
blad „Horisont“ er han i daglig kontakt med sø
mandens kulturelle og underholdningsmæssige pro
blemer. I nedenstående artikel har han undersøgt et
kapitel af sømandens dannelseshistorie: hvilket behov
havde søens folk i ældre tid for at læse, og hvilke
muligheder gav man dem for at tilfredsstille dette
behov?

Bogen og Begsnuden.
en halv snes år siden udtalte en københavnsk skoleinspektør
den formodning, at de fleste menige søfolk nærmest måtte betrag
tes som analfabeter. Da han fik forelagt kendsgerningerne om danske
søfarendes læsevaner i dag, blev han meget forbavset - måske lige så
forbavset som Poul Martin Møller, der under sin rejse til Kina 1819
gjorde en forbløffende opdagelse, om hvilken han skrev1: „Blandt
Matroserne findes adskillige halvstuderede Røvere. Jeg saae forleden
Dag en Erke-Beegsnude ligge agter i Læ og læse en af Lafontaines
Romaner“.
Skibspræsten havde vel lov til at undre sig. Selv om hans „ErkeBeegsnude“ - som mange af kinafarerne - kunne være udgået fra
Holmens faste stok og have fået sin ABG banket grundigt ind af Ny
boders skolemester, var en matros i selskab med Lafontaine et særsyn.
or
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At matroser havde kendskab til læsning i almindelighed synes imidler
tid ikke at have slået nogen med benovelse på den tid. Endda kan man
gå endnu længere tilbage i tiden og fremdrage eksempler på generelt
læsekendskab. Da fregatten „Kongen af Danmark“ i 1748 udrustedes
til kinatogt, leverede kompagniet „efter sædvane“ bønnebøger, der
solgtes til mandskabet for to mark og otte skilling stykket.2 Hvorledes
skulle kompagniet kunne få realiseret denne investering, dersom man
ikke regnede med, at søfolkene kunne læse bønnebøger?
Omtrent samtidig (1759) anbefalede et medlem af den britiske
Marine Society 3, at sømænd i flåden i deres udstyr medførte Det nye
Testamente, Seamen’s Monitor og Christian Knowledge - utvivlsomt
vidende om, at mange kunne læse dem, ihvertfald den del af mand
skabet, man selv havde flasket op.
Da vi nu er på vej baglæns i tiden, kan vi tage et enkelt langt
spring på yderligere 100 år og finde bevis for begsnudens interesse for
læsekunsten. Islændingen Jon Olafsson skrev fra sit togt 1622 med
ostindiefareren „Christiansborg“ : „Jeg havde lovet tre Mand om Bord
at lære dem at læse, hvilket jeg med Guds Hjælp fik udført til Fuld
kommenhed, mod at hver af dem gav mig Tre Maaneders Sold til
Gengæld, hvoraf jeg dog aldrig fik noget . . . alle disse Mænd døde i
Indien.“ 4
Lad os nu blot indrømme, at der i begyndelsen af 1800-tallet endnu
var en hel del søfolk, som ikke kunne læse og skrive. Det var skik, at
drenge kom til søs i en meget tidlig alder, og i de samfundsklasser i
land, hvorfra størsteparten af de søfarende rekrutteredes, ansås skole
uddannelse ofte som unødvendigt tidsspilde. Blandt de danske søfolk,
som under krigen mod England 1807-14 holdtes internerede i „Pri
sonen“, fortrinsvis skibsprisoner, og hvis antal i perioder oversteg 3000,
var mange skibsdrenge på 11-12 år. De fik fra 1810 undervisning i
kristendomskundskab og „andet nyttigt“, og 36 af dem blev konfir
meret i Plymouth i maj 1811.5 På samme måde blev skibsdrengene
ombord på kina- og ostindiefarerne konfirmerede af skibspræsterne.
Af dagbøger og beretninger fra prisonskibene får man dokumenta
tion for, at et ikke helt ringe antal af de voksne fanger kunne læse
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Den senere færgemand i Helsingør P. N. Bache sad 1812-13 som 16-17-årig
skibsdreng i prison’en på det engelske fangeskib „Bahama“ og nød godt af den
undervisning i navigation, som de ældre danske sømænd gav de unge. Hans
optegnelsesbog fra 1813, hvis titelblad reproduceres her, ejes af Handels- og
Søfartsmuseet.

The older Danish sailors in English prison during the Napoleonic wars taught
the young ship’s boys navigation. Title-page of handwritten navigation book
from the prison-ship “Bahama”, 1813.
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og skrive. Her var netop tale om et betydeligt flertal af søfolk fra
handelsflåden. Fangerne skrev mange breve, og det danske konsulat
havde i en periode med brevforbud en ugentlig post i regnskabet:
„porto for matroser“.6
Ved flere lejligheder fortælles om ankomsten af „historiebøger til
almindelig brug og tidsfordriv for dem, som har lyst til at læse dem“/
og af understøttelsesfondens regnskab fremgår, at en række køben
havnske boghandlere, bl. a. Gyldendal, sendte „en meget passende
samling bøger“ s til fangerne.
Admiral H. Dahlerup fortæller9: „Om morgenen efter endt udluft
ning så man på underste batteri småborde opstillet ved kanonportene
for lysets skyld, ved hvilke unge og ældre mennesker sad beskajftigede
med deres bøger og papirer .. . Der var blandt kaperkaptajner og
styrmænd mange dannede mænd. De beskæftigede sig med læsning og
studering, hvortil de erholdt midlerne ved den danske præsts bistand.
Flere af dem gav de unge mennesker undervisning i styrmandskunsten,
i længdeberegning, skrivning og andre kunster. Skoler var oprettede,
hvor undervisning gaves regelmæssigt til bestemte tider, eksamina af
holdtes for en udvalgt eller indbudt kommission, som gav karakterer
og udfærdigede eksamensattest“.
Understøttelsesfondens regnskaber kan fortælle10 lidt om deltagel
sen i denne undervisning. Der nævnes bl. a. fire navigationslærere,
hvoraf den højst betalte, Svend Torstensen, underviste 200 alene på
interneringsskibet „Bahama“. Et af de største problemer var at få
lærebøger i tilstrækkeligt antal. Endnu eksisterer adskillige eksempla
rer af navigationslærebøger afskrevet i hånden af danske sømænd i
prisonen.11
1814 bragte freden og frigivelsen af de sidste 1750 danske sømænd.
1814 bragte også loven om almindelig skolepligt i Danmark. Der gik
nogen tid, før loven virkede efter sin hensigt: at gøre læse- og skrivekyndighed til hvermands eje. Da dette primære mål var nået, skulle
der gå endnu næsten et århundrede, før de søfarende blev i stand til
fuldt ud at udnytte disse kundskabers muligheder.
Ved nøje eftertanke finder man ikke meget, der kan støtte teorien
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om, at kendskabet til læsning skulle være ringere hos de danske
drenge, som gik til søs i slutningen af 1800-tallet, end hos kamme
raterne, der blev landmænd, fabriksarbejdere og håndværkere. Ud
trykket „stak til søs“ må understreges. Når først drengen befandt sig
om bord, var det stort set slut med boglig videreuddannelse, så længe
han sejlede foran masten.
Der savnedes tid til at læse. Der savnedes ro og privatliv til at læse.
Der savnedes lys til at læse. Der savnedes bøger at læse!
En skibsfører, der kom til søs i 70’erne, udtalte senere12: „I den
Skole, hvor jeg gik som Dreng, skulde vi kun møde hveranden Dag,
og saa maatte vi endda hjælpe Skolelæreren med at luge Ukrudt og
hyppe Kartofler m. m. i Skoletiden, saa Undervisning blev der ikke
meget af . . . Men jeg har dog ført Skib i mange Aar, og nu har mit
Rederi gjort mig til Skibsinspektør.“12
Denne skibsinspektør var stolt over, hvad han havde nået, for han
havde haft noget at slås med. Fanø-kaptajnen N. Thøgersen Brinch,
der kom til søs ca. 1870, skrev13: „Det var en Regel med kun faa Und
tagelser, at enhver Dreng skulde til Søs, og om Bord i et lille Skib
var der nok af Arbejde, aldrig var der Tid til at fordybe sig i en
Bog“.
Som en passende generalnævner for perioden en snes år senere kan
vælges kaptajn Chr. Aaberg, der gik til søs 1894. I sine erindringer14
skrev han om de sidste års skolegang: „Det, som kneb mest for mig,
var at holde øjnene åbne i skolen. Læreren var dog forstående og lod
mig sove i de timer, som ikke havde så stor betydning. Han vidste, at
jeg tog bøgerne med på fiskeriet og læste mine lektier under sejladsen
ud og hjem.“ Aabergs syv års sejlads foran masten frembød i den
første tid i skonnerterne overhovedet ikke læsemuligheder og senere
i langfartsskibene kun sparsomt. Om opholdet på navigationsskolen
skrev han15: „Det kostede slid og en masse hjemmearbejde, for jeg
havde en del at indhente . . . Eksamensresultatet blev fint og bragte
mig legater, der tillod mig at tage den udvidede styrmandseksamen“.
Naturligvis var der endnu i slutningen af forrige århundrede søfolk,
som helt havde glemt at læse, og nogle flere, som ikke kunne skrive.
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Det isolerede liv og de begrænsede muligheder havde deres virkning.
Hertil kom, at tilværelsen på søen normalt ikke stillede samme krav
til læsekyndighed som livet på landjorden med dets mere komplicerede
samfundsmaskineri. I dag er det sjældent at finde en analfabet i et
dansk skib. Dog kan det naturligvis stadig ske, at enkelte evnesvage
drenge ved en fejltagelse udmønstrer i et skib, men procenten er ikke
større end ved erhverv i land.
En del ret almindelige misforståelser angående de søfarendes sociale
standard skyldes sikkert oversatte romaner om livet i britiske og ameri
kanske handelsskibe i forrige århundrede. Trods visse lighedspunk
ter var forholdene dog anderledes end hos os. En engelsk sømand,
som begyndte at sejle i halvfemserne, fortalte til H. K. Cook bl. a.1G :
„ . . . fem ældre sømænd var „very illiterate“, og jeg opdagede senere,
at dette var tilfældet med de fleste søfolk over 40 år på den tid.“
W. R. Smailes fra den engelske National Union of Seamen fortalte17
om sin ungdomstid til søs: „Et betydeligt antal af folkene kunne over
hovedet ikke læse. De havde det faktisk bedre end dem, der både
kunne og ville - i betragtning af mangelen på læsestof.“
I dag har britiske søfolk let adgang til bøger, og alle kan læse. Det
gælder stort set søfarende af alle nationaliteter, når man ser bort fra
isolerede tilfælde. Af et betydeligt antal spanske, portugisiske og
franske søfolk, jeg selv har haft forbindelse med, var kun én analfabet.
Det var en messedreng, hvis skolegang var gået i fisk under den
spanske borgerkrig, og han bad mig om at lære sig at læse.
Ser vi på danske forhold for blot 50-70 år siden, er der udsagn
nok om, at der læstes lidet, men ingen taler om analfabetisme. Kon
torchef J. Malling udspurgte i 1963 en række søfarende i alderen 7790 år og fik svar som disse:
„Der var nogle, som havde lidt blade og bøger, men der fandtes
ikke alt det, der trykkes idag. Vi havde ikke tid til at læse.“1S
„Der var som regel nogle blade om bord, når vi sejlede, men det
interesserede os ikke.“19
„Der var altid en og anden, der læste i Biblen, men ellers var der
ikke nogen, der havde læsestof. Det hører en anden tid til.“20

i3

Bøger ombord var sjældne, og billeder af dem er endnu sjældnere. Her har en
passager på det engelske paketskib, fuldskib „Young Australia“ på rejse til
Australien i 1864 i sin dagbog tegnet sig selv i sit kammer, med en beskeden
stak bøger på bordet. Han var litterært interesseret og redigerede en hånd
skreven avis ombord under rejsen. — Reprod. efter Sea Breezes, maj 1956.

A passenger's cabin on board the English packet-ship “Young Australia"
in 1864.

„Der var ingen, der tænkte på at læse. Vi havde meget andet at få
tiden til at gå med, så vi følte ikke noget savn.“21
„Næh, vi læste ikke, det havde ingen interesse.“22
Manglende tid og manglende læsestof er udtryk, der går igen, og
man kunne, som tidligere nævnt, tilføje manglende plads og lys. Der
ved forstår man også endnu bedre bemærkningerne om manglende
interesse. Der var jo ikke meget, som kunne vække interessen.
Alligevel holdt danske søfolk som helhed deres læsekyndighed ved
lige. Det er dette, vi gerne skulle have fastslået nu. - Medvirkende
hertil var ambitionerne.
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Sammenligner vi igen danske og engelske forhold, kan vi godt gå
ud fra, at afstanden mellem officerer og menige - efter ostindiefarer
nes tid - var mindre i skandinaviske skibe end i britiske, hvor styr
mændene normalt ikke, som hos os, rekrutteredes fra matrosernes
rækker. De fleste danske drenge, som udmønstrede i langfart, gjorde
det med forsættet om at blive skibsofficer, og en analfabet kunne ikke
blive styrmand.
Allerede for 400 år siden hed det: „Det gjordis storligen fornøden
behoff / At den som haffde udi sinde at vilde vorde en Skibs Styr
mand / at hand kunde baade læse oc seriffue.“23
Omend en sjælden vare og ret sparsomt benyttet eksisterede der
allerede i 1500-tallet maritim faglitteratur, og i hælene på denne
fulgte opbyggelig læsning specielt beregnet for de søfarende, jfr. Knud
Th. Toftes afhandling om danske sømandssalmer og „suk“24 i 1600tallet. Et af de ældste kendte skrifter i denne kategori er Tilemannus
Henningius: „En liden Skibsbog“ (Rostock 1580).
At den slags bøger ikke blot blev trykt, men også læst, kan ikke
betvivles. De blomstrede frodigt i 16- og 1700-tallet, og nogle gen
optryktes flere gange. En publikation som „Besværede Søe-Mænds
søde Siæle-Roe eller aandelige Lyst Hauge“ af Johan Heitman, der
havde sejlet som skibspræst, udkom første gang i 1730. Handels- og
Søfartsmuseet på Kronborg ejer et eksemplar af fjerde udgave fra
1781, og så sent som i 1867 kom den i trettende oplag.
Begrebet underholdningslæsning træffes til søs kun i det sidste halv
andet sekel. Grænsen mellem denne og hhv. faglig og opbyggelig litte
ratur var naturligvis langt mere flydende end nu. Skal man være helt
konsekvent, er det vel i første række formålet med læsningen, der
placerer det læste i en af de tre båse. Slaveskipperen John Newton
studerede i 1752 latin, fransk og matematik,25 „... recreating my
mind and unbending it . . .“. Udtrykket må kunne tages til indtægt
for begrebet underholdning eller afkobling, en dessert oven på én à to
timers opbyggeligt bibelstudium. Der findes langt ældre beretninger
om søfolk, der havde bøger med ud at sejle, men de er sjældent speci
ficerede. Vi må da holde os til, at behovet for læsning som underhold-

i5

ning dukker op om bord i begyndelsen af 1800-tallet - især i orlogs
skibe og i andre skibe med så stort antal besætningsmedlemmer, at
det i perioder kunne knibe at holde dem i ånde med hårdt arbejde.
Endnu dengang sejlede en hel del godt bemandede handelsskibe i
langfart på Ostindien og Kina, også enkelte skandinaviske. Om bord
i den svenske kinafarer „Gustaf 111“ på rejse til Canton 1804 fandtes
flere eksemplarer af Wallenbergs „Min Son på Galejan“, og der blev
læst op af den for besætningen under nattevagterne på dækket „ . . .
hwarwid emellanåt högljudda skrattsalvor utbröto.“20
Ligesom i den danske kinafarer „Christianshavn“ 1819 foregik de
meniges læsning på dæk. Ild var bandlyst på banjerne.
Et amerikansk orlogsskib skulle i 1820’rne på togt, og nogle dage
før gik en præst omkring og bad om bidrag til „bøger til mandska
bet.“ 27 At officererne så modsatte sig det, fordi der ikke skulle tigges
noget til deres skib, er en anden historie.
Fra hvalfangsten kan fremdrages et konkret dansk eksempel, nem
lig galeasen „Det Gode Haab“ af Rønne, der i 1843 var Pa robbefangst
i Ishavet. Man gik under sejladsen treskiftet vagt og havde masser af
fritid. Da besætningen ikke kunne sove 16 timer i døgnet, sad de oppe
og fordrev tiden, dels med at stoppe strømper og passiare, dels med
læsning. Fortælleren23 havde nogle bøger med, men fik i øvrigt bøger
at låne hos kaptajnen, der havde en del.
Talrige er manifestationerne af boghungeren i de amerikanske hval
skibe, som i midten af 1800-tallet i hundredvis sindigt arbejdede sig
jorden rundt i løbet af to-tre år. Når der var hval i sigte eller langs
siden, arbejdede alle i døgndrift, men fra perioder med sløj jagt
vrimler skibsdagbøgerne med fortvivlede udbrud af kedsomhed. En
styrmand skrev i logbogen: „Så intet uden havet og skibet og kamme
raterne . . . ingen hvaler . . . ingen hvaler . .. ingen snakken . . . ingen
brug for at tænke“. En anden skrev: „Alle udkigsmændene sover i
mærsene ... Vi læser de gamle breve igen for om muligt at finde noget
nyt i dem . . . intet at bestille udover at kigge på hinanden.“29
At der under den amerikanske hvalfanger „Kaskelotten“s togt
(skibsnavnet fiktivt) i 1870’erne ikke var megen tid til læsning det
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første år, skyldtes en sadistisk skipper. Alligevel beklagede den engel
ske matros Bullen, at han kun havde en Bibel, et eksemplar af Shakes
peare og et par godtkøbsudgaver af Dickens’ romaner. Andre bøger
fandtes ikke om bord.30
Når lejlighed bød sig, prajede man andre skibe, bl. a. for at få eller
bytte læsestof. Det amerikanske skib „Birmingham“ af Bath traf i 1849
- antagelig i Stillehavet - en hvalfanger, hvis skipper kom om bord
og fik en portion bøger, aviser og traktater.31
I de fragtførende skibe blev der mindre og mindre tid til læsning,
og det gjaldt både kystfarten og langfarten. Besætningernes størrelse
blev i løbet af 1800-tallet nedskåret gang på gang. Til at sejle en
iooo-tonner krævedes ved århundredets begyndelse over 100 mand,
i 1840’rne 50 mand og i 1880’erne 25 mands besætning. Passerer vi
næste århundredskifte, havde sejlskibe af denne størrelse kun råd til
at have 17-20 mands besætning, medens en skonnert i atlanterhavsfart klarede sig med seks.
Arbejdstiden blev på ingen måde afkortet trods rationalisering af
arbejdsprocesser og gradvis modernisering af skibsmateriellet. Når
skibet lå ved land, var det naturligvis et slaraffenliv med fritid (for
de voksne) fra seks aften til seks morgen, men i søen var det alminde
ligt med et par timers arbejdsvagt i dagtimerne udover den toskiftede
vagt, så man under gunstige omstændigheder havde 14 timers effektiv
arbejdstid, men de fleste døgn ikke under 15 timer.
For øvrigt var det ikke altid velset, at folkene ødslede den knapt
tilmålte hviletid med noget så unyttigt som læsning. Det gjaldt vel
især i småskibene på Nord- og Østersøen og i fart på Island og New
foundland: „Ligger de unge Knægte og læser Romaner i Køjen, fal
der de bare i Søvn på Vagten.“32
Ville en sømand ofre kostbare timers hårdt tiltrængt søvn på læs
ning, var det ofte et problem at få tilstrækkeligt lys til formålet inden
døre. Skipperen havde det dejlige skylight og kunne nyde avisen i
ophøjet ro på den røde plydssofa i salonen.
Fra midten af forrige århundrede begyndte man at indrette nogle
af de større langfartssejlskibe med luftige, lyse - omend overbefolkede
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- dækshuse til mandskabsbeboelse. De mindre sejlere nåede aldrig at
komme med, og der eksisterer stadig en del skonnerter (nu motor
sejlere) med snævre, mørke lukafer under dæk.
Koøjet tilhører som bekendt jern- og stålskibenes tidsalder, bl. a. af
skibsbygningstekniske grunde. Selv i et jerndampskib af ældre årgang
var der dog ikke noget at råbe hurra for. - „Da jeg gik til søs“, skri
ver den førnævnte W. R. Smailes,33 „var lukafet forude et mørkt hul.
Koøj erne var små, kun halvt så store som nu, og saltvandets på
virkning havde gennem årene slebet dem matte udvendig, så de kun
slap et sparsomt lys ind til os. Vi havde petroleumslampcr, og jeg
har kendt skibe, hvor en „vågekone“ (slush lamp) var alt, hvad de
kunne få.“
Kunstig belysning var endnu en sjælden vare. Man må i den for
bindelse erindre, at petroleumslampen kun er ioo år gammel. I sejl
skibene, og ikke mindst i de sydfynske skonnerter skulle der spares
på alt andet end knofedt, og petroleum var den helt store luksus. Det
gjaldt i 1889, fortæller kaptajn E. Juel-Hansen34: „Da Kaptajnen
havde opdaget, at vi læste Aviser og engelske sixpenny novels i Køjen,
lod han Styrmanden laase for Petroleumsdunken, og vi fik kun nok
til, at Lukaflampen kunde brænde en Time hver Aften“.
Det gjaldt ca. år 1900 i den engelske bark „Lakemba“, fortalte
kaptajn Carl V. Sølver mig. Besparelsen gik endda så vidt, at man
i passaten ikke tændte lanternerne om natten. Det gjaldt endnu i
1920’rne i adskillige danske sejlskibe, både små og store, hvilket jeg
personligt har erfaret.
Andre ulemper modarbejdede lysten til at tage bøger med om bord.
Lukafet var så sandelig ikke et sted, hvor man kunne bruge bøger som
pynt. Jeg har bøger, der er helt faldet fra hinanden i tilgrisede ark,
fordi kakerlakkerne har ædt hver en smule af limningen i ryggen.
Limen har de efter fuldbyrdet fordøjelsesproces efterladt som uudslet
telige kommentarer til den trykte tekst.
Norske kakerlakker æder andet end lim, hvis man skal tro Diderik
Brochmanns udtalelse35, da han i barken „Cassiopeia“ en søndag holdt
kistefornøjelse: „Der har vi Bibelen og salmeboken. Mor vil bli rørt,
2
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når hun får se, hvor vel brukte de tar sig ut. Det kommer av, at
kakerlakkene har spist alt det svarte av permen“.
Havet selv var heller ikke altid venligt stemt mod bøgerne. Fugtig
heden opløste limning, rådnede heftning og rustede stifterne, så brune
skjolder strakte sig over bladene, før de endte med at falde ud. På
rejse i 1828-29 til Trankebar med barken „Alexander“ fandt E. K.
Møhl36 ved udpakningen mange af sine bøger ødelagt (løsnede) af
fugt. I den skotske bark „Arethusa“ på rejse fra Chile til Antwerpen
1904 var der tilsidst kun én bog tilbage. De få, som havde overlevet
Sydamerikas vestkyst, var bukket under for Kap Horns vandmasser
og blevet til svampet pulp. Tilbage var kun en Globe-udgave af
Shakespeare - „ ... og jeg har ofte velsignet det formålstjenlige papir
... en ringere kvalitet af håndarbejde havde aldrig kunnet klare sig
i så meget saltvand.“37
Analogt skriver Lubbock om rejsen 1899 med den firemastede bark
„Royalshire:“38 „Det er småt med læsestof, for alt vort i halvruffet
blev vasket over bord ud for Kap Horn. „Den gamle“ har givet mig
nogle Weekly Times. De er to år gamle, men bedre end ingenting“.
Officererne om bord havde naturligvis bedre muligheder for at be
skytte deres læsestof og desuden bedre muligheder for at læse. De
udnyttede det hver efter deres hartkorn.
„Kaptajnen kan fylde sin tid med nogle få aviser“, skriver en
passager på HMS „Egmont“ på rejse i Middelhavet 1793.39
„Men efter at han blev skibsfører i langfart“, hedder det om en
amerikansk kaptajn, „havde han mange timer til o vers, og han til
bragte dem med sine bøger, hvoraf han altid medførte en fin samling
på sine rejser . .. han var fortrolig med den højere litteratur, både
prosa og poesi.“40
„På frivakten leste jeg, når jeg kunne komme til“, skriver første
styrmand i en norsk skonnert i Rio-farten 1892-93. „„Sailing Direc
tions“ var særlig yndet lektyre ... Jeg leste ellers de bøkene, jeg kunne
komme over, og jeg byttet med andre styrmenn.“41
Samme norske styrmand omtaler en amerikansk kaptajn, som havde
en stor bogsamling i sin kahyt. Sådan en kaptajn havde han også
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kunnet finde blandt de norske, bl. a. Even Tollefsen42, som i de skibe,
han førte fra ca. 1867 til 1897, altid medførte et helt bibliotek af
faglitteratur. For øvrigt gik der vist en genial skibskonstruktør tabt i
Tollefsen, som dog nåede at løse problemet med et tanksystem til
transport af petroleum i træbyggede sejlskibe.
Nu kom vi lidt væk fra skønlitteraturen, som dog også blev dyrket.
Engelske marineofficerer og midshipmen læste endda klassikere i stor
stil, jfr. bl. a. Marryat,43 men også mange styrmænd og styrmands
aspiranter i den britiske handelsflåde havde Dickens og Shakespeare
med i køjesækken.
I den engelske teklipper „Wylo“ lærte styrmanden på en rejse i
1876 hele passager af Shakespeare udenad, og rorsmanden havde
megen underholdning af hans deklamering på nattevagterne.44 „I min sejlskibstid“, fortæller en skibsfører,45 „var der altid nogle,
som læste Bibelen og Shakespeare. Som styrmand sejlede jeg engang
sammen med en fører, som citerede Shakespeare på alle tider af døg
net. Pope var en anden af hans favoritter, og det smigrede ham, når
han mødte interessefællesskab hos os. En nat, da jeg havde vagten,
blæste det ret friskt, men med god vind, så vi lå med stort sejlpres.
Jeg stod i læ side af poopen og deklamerede i stride strømme af „King
John“, da jeg mærkede et klap på skulderen og hørte skipperens
stemme : - Det lyder flot, Sir, men er De klar over, at vinden frisker?
- Vågn så lige op og se at få bjerget store overbramsejl!“
Læseheste fandt man i sejlskibenes tid også nu og da foran masten,
selv om typer af den slags, der beskrives af sømandsforfattere som
Jack London, må have været enere, om ikke fantasifostre eller selv
biografisk skildret. Det var ikke ualmindeligt, at drenge med gode
skolekundskaber (og gode forældre) blev sendt til søs sammen med
et udvalgt lager af litteratur. En ung matros i fuldskibet „Thalassa“
af Liverpool på rejse til Australien 1881 havde skruet en veritabel
bogreol til fodenden af sin køje. - „Her var plads til de bøger, som
min far omhyggeligt havde udvalgt og forsynet med notater.“46
Skibsdrengen på bark „Valkyrien“ af København havde på rejsen
til Ostindien 1852 bl. a. danske, tyske og franske lærebøger foruden
2*
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romaner på de tre sprog.47 I fuldskibet „Falstria“ i vestindiefarten
havde skibsdrengen sine skolebøger med, og hvad han havde forsømt
i skolen, indhentede han ved læsning på dækket under frivagten. Der
blev endda tid til at undervise en matros, som kom fra et fattigt hjem,
og næppe kunne skrive og læse korrekt. Begge kom senere på naviga
tionsskole og blev styrmænd. Drengen blev endda skibsreder.48
Den slags drenge var der i virkeligheden mange af i danske skibe,
hvor det engelske apprentice-system først fik rigtigt indpas efter 1945.
I fuldskibet „Wilhelmina“ af Fanø på rejse til Bangkok 1893 gav
skibsdrengen undervisning i fransk til styrmanden. - „I den time siger
han „De“ og er særdeles høflig.“49 I samme skib var der for øvrigt
„en farlig Studeren i Lukafet. Viktor studerer Navigation og Astro
nomi, Edvard, Anders og jeg og Peter Engelsk, Edvard og Thomas
Geometri.“50
Romaner læstes, når man kunne få fat i dem, og der var i reglen
slet ingen grund til at være kræsen. Ludwig Albrand skriver om sin
letmatrostid med barken „Anny“ af Rostock ca. 1905, at de en søndag
i Baira lå på storlugen og læste bøger, „der ikke var omtalt i litteratur
historien og heller ikke kunne henregnes til ungpigelæsning.“51 Six
pence-novels kunne i de fleste storhavne købes i selve dokkvarteret,
og kadrejerne havde undertiden et sortiment med lokkende titler i
varelageret. Knud Andersen fortæller i en af sine romaner om. et sejl
skib, hvor man havde en eneste bog, der hed „Skarpretterens blodige
Økse“. Han har senere fortalt mig, at historien faktisk er selvoplevet.

Da den senere danske konsul i Bangkok, kapt. Frederik Købke (1837-81), i
1852 gik til østen som skibsdreng ombord på bark „Valkyrien“ af København,
medtog han et lille bibliotek, hvis indhold han noterede i sin dagbog (på
Handels- og Søfartsmuseet). Det indeholdt foruden en række skole- og ordbøger
også enkelte morskabsbøger, et atlas, geografiske og historiske bøger, samt en
opbyggelsesbog og selvfølgelig det Ny Testamente. Men Købke har ikke været
nogen almindelig skibsdreng, og indflydelsen fra hjemmet har nok præget
hans læsning.
List of books which a Danish ship's boy selected for himself for a voyage
to the Far East in 1852.
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I 1905 var han matros i en firemastet bark, hvor bogsamlingen i luk
afet bestod af en norsk Bibel og et eksemplar af Lloyds „Weekly“.
Desuden havde en syg matros lånt en penny-novel af en styrmands
lærling. Den hed „The Bloodred Ax“.
En veteran fra slutningen af forrige århundrede skrev :52 „Vi drenge
fra „Worcester“ (en flydende sømandsskole for menige, opankret på
Themsen) fik ved afgangen en Bibel forærende, men jeg er bange for,
at vi sjældent åbnede den. Hvad underholdningen i fritiden angår,
husker jeg med hvilken iver vi købte, lånte og læste „pennv-dreadfuls“ ... Det læsestof, som mange af matroserne havde, var ofte af
pornografisk eller fritænkerisk art, og jeg erindrer klart, at det sidst
nævnte gav anledning til diskussioner.“
Sømanden var dengang - som nu - hverken værre eller bedre end
landkrabben. En styrmand, som redegjorde for sine litterære interesser
sluttede med at sige53: „ . . . men når jeg kommer fra vagt og tørner
ind, kan jeg godt lide at læse mig i søvn med en god kærlighedsroman“.
W. R. Smailes sagde54: „Jeg erindrer ikke, at søfolk brød sig ret meget
om historier (fiction) fra søen; kærlighedsromaner og hyggenoveller
var deres favoritter“.
Ud fra disse forudsætninger må gutterne i barkentine „Henny“ af
Marstal kunne kaldes heldige. På rejsen fra Rio Grande til Liverpool
1911 havde de i lukafet kun én bog, men det var „Dalpigen“ eller
„Slottet i Sovareto“, „ ... og alle var selvfølgelig dødelig forelskede i
bogens heltinde.“55
Lykkelig har den matros også været, som i lukafet i barken „Gwydyr
Castle“ på atlantrejse 1901 fandt et laset eksemplar af „Nicholas
Nickleby“, som han læste mindst et dusin gange. - „De havde forment
lig bøger i kahytten, men hvis det var tilfældet, havde vi ihvertfald
ikke adgang til dem.“50
Særlig fra større skibe hørte man af og til beklagelser over, at der
så sjældent faldt smuler fra de riges bord i form af bøger. Pens, lods
P. A. Gruelund var kisteglad for en „smule“, som tilfældigvis kom
ham i hænde om bord i den tyske storsejler „Reinbek“. En dag fandt
han på das et eksemplar af Seewalds „Segelschiffsberichte“, hvoraf
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kun den første halve snes sider var blevet brugt på uværdig vis. Gruelund er en af de underlige sømænd, der kan lide at læse beretninger
fra søen, og bogen blev reddet fra yderligere fornedrelse. Den op
bevares den dag i dag som et klenodie.57
Gennem hele det 19. århundrede var det dog Bibelen og anden re
ligiøs litteratur, som dominerede den sparsomme bogbestand til søs,
og det var langtfra alle, der skød den fra sig. Nogle søfolk læste
Skriften flittigt af traditionel loyalitet eller i ydmyg tro, andre klyn
gede sig til den i frygt eller overtro, som Lars i den amerikanske bark
„Argo“ 1877. - „Han gik ikke paa Dækket, endsige til Vejrs, uden
at have Bønnebogen i Lommen.“5S
Skibsdrenge læste et kapitel i Bibelen hver dag i lydighed mod
løftet til mor, hvis de da ikke var så udspekulerede som midshipman
Frank Mildway, der kun åbnede Bibelen én gang, nemlig for at gen
nemblade den og undersøge, om moderen skulle have gemt en penge
seddel mellem bladene som præmie til den flittige læser.59
Bibelen blev også læst meget som rent tidsfordriv, hvilket næppe
kunne støde de velmenende missionsselskaber og redere, som sendte
gratis religiøs læsning ud at sejle. - „Ikke for det, han har jo lest i
Bibelen, når all annen lesning slapp op. Det gamle testamente var
uventet morsomt så nær som profetene og salmene.“60
I adskillige tilfælde vakte læsningen også den tilsigtede interesse
som hos Bertel Clausen Jensen, der i 1882 mønstrede i en engelsk
bark i Australien og på køjehylden fandt en meget snavset Bibel uden
bind. - „ ... og da den nu lå på Hylden, vilde jeg ogsaa læse den og
besluttede ved hver Frivagt at læse et Kapitel eller to . . . I London
købte jeg en smuk ny Bibel!“61
„Man kan ikke forestille sig med hvilken gridskhed, man til søs
sluger bøger af enhver art“, skriver Richard H. Dana under sin rejse
med briggen „Pilgrim“. - „Jeg fortsætter med læsningen af Det gamle
Testamente og er lige blevet færdig med den pragtfulde og poetiske
beretning om Elias.“62
„Klassikere, som man derhjemme kun læser med træghed“, skriver
R. W. Emerson (1803-82) i „English Traits“, - „har en mærkelig
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charme på en landevejskro eller i kahytten på en handelsbrig.“63 Han
talte som passager, men det gjaldt ligefuldt en hel del søfolk, som fik
lært, ikke alene Bibelen, men også andre klassikere at kende. Med en
skonnert lå vi indefrosset nogle måneder i en østersøhavn i i92o’rne
og jeg skrev hjem efter nogle romaner, helst af Jack London eller Kip
ling, men min far sendte „Adam Homo“, og den blev læst.
Op gennem det nittende århundrede kan man følge, hvorledes læsehungeren stiger hos sømanden, og hvorledes den mere og mere åben
lyst trodser den konservatisme, som man også kunne finde såvel hos
skibsledelse som hos skibskammerater. I mange tilfælde må en sådan
konservatisme forklares som misforståede mandighedskomplekser : Læs
ning er ikke noget for en rigtig sømand. - „Mangen old salt kan rose
sig af aldrig at have lukket en bog op.“64 Kaptajn Carl V. Sølver for
talte mig, at han som matros i en engelsk bark måtte skjule sine bøger
for ikke at blive til grin blandt kammeraterne.
I adskillige tilfælde synes også misundelse at have spillet ind. Den
fjortenårige kok og læsehest i jagt „Cathrine“ af Marstal måtte i 1857
ikke brænde tællelys i lukafet, skønt han selv betalte dem. Hverken
skipperen eller matrosen tog nogen sinde en bog i deres hånd.65 - „De
Lømler skal ikke belære mig om noget, jeg ikke selv ved.“66
Nærmest til ren konservatisme kommer man vist hos kaptajnen på
den tyske firemaster „Pamir“: „Tidligere fiskede folkene meget mere
på frivagten. Idag læser fyrene romaner. .. . De fordømte bøger! De
fjerner mennesket fra naturen.“67 - „Hav altid noget nyttigt mellem
Hænderne, for Eksempel et eller andet Slags Husflidsarbejde .. . Ro
manlæsning er skadelig ligesom Tobaksrygning“, skrev fhv. sejlskibs
fører P. H. Clausen68 ved århundredskiftet til sine elever, der udgik fra
Fanø Sømandsskole. I sine „Smaavink“ siger han et andet sted:69
„Nogle gode Bøger ere ogsaa værd at tage med, Bibelen bør ikke
savnes samt andre religiøse Skrifter, desuden er Jens Kusk Jensens
Bog at anbefale, da der deraf kan læres en hel Del praktisk Sømand
skab.“
Så læste søfolkene da Bibelen, og de læste Jens Kusk til laser, men
det slukkede ikke fyldestgørende deres tørst efter underholdnings-
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Søndag ombord på langfarer i havn, tegnet af en sømand, vel i slutningen af
1800-tallet. Mens kokken laver mad i kabyssen, tilbringer mandskabet fritiden
med at sludre og ryge, men en gammel sømand har anbragt sig på et reserve
spir ved dækshuset og læser i en bog, måske i hans medbragte bibel. - Af en
morsom samling tegninger fra sømandslivet af ukendt sømand, på Sjøfarts
museet vid Åbo Akademi.

Sailors on board a long-trader in harbour on a Sunday. Most of them smoke
and gossip, but an old seabear reads a book, perhaps his bible.
End of the 19th century.

lekture. Lægebogen og Sailing Directions og Nautisk Almanak blev
pløjet igennem, som var det dramatiske kriminalromaner, og tids
skrifter var mere end velkomne. I fuldskibet „Wilhelmine“ af Fanø
på rejse fra Bangkok til Rio 1893 købte en sømand Familiejournalen
fra 1891 af kaptajnen for fem kroner og halvtreds øre,70 formentlig en
halv måneds hyre.
I fuldriggeren „Thalassa“ af Liverpool på rejse til Melbourne 1881
havde en sømand af sin betænksomme ægtefælle fået stukket et par
tidsskrifter i skibskisten hjemmefra. Det var „Young Ladies’ Journal“,
hvilket var alt, hvad de 15 mand i lukafet havde af læsestof i tre
måneder. Ved rejsens slutning var bladene slidt op, men matroserne
vidste en hel del om tilskæring af damegarderobe, og spalterne med
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spørgsmål og svar kunne de udenad. Når frivagten var tørnet ind og
fik en sidste smøg. før de slumrede, kunne en gammel, barket slyngel
læne sig ud af køjen og sige med pibende stemme: „Dear Madame
Valerie, mit hår bliver så tyndt, hvad skal jeg gøre ved det?“ Fra køjen
nedenunder lød det så med moderlig røst: „Tilbered en blanding af
rom og petroleum, Muriel, og gnid det godt ind, før du går i seng,
men pak hovedet godt ind, så du ikke tilsmudser pudebetrækket.“
- „Oh, Valerie, hvad skal jeg gøre?,“ lød en tredie ungpigerøst gen
nem tobakstågen. - „Jeg er så tynd, og jeg vil gerne se buttet ud“.
- „Det er ganske nemt, Gladys. Før du klæder dig på, lægger du et
vådt håndklæde på din bare hud. Derefter sanser du sytovene godt på
stag og barduner, og til sidst haler du håndklædet ud fra oven. Det
vil tage alt det slække og give dig en flot figur.“71

Skibsbiblioteker i børnesko.

- „Han maa forsyne sig med Bøger, der ere valgte efter Mandskabets
Fatte-Evne og Karakteer, da de ikke sielden kommer og spørge efter en
eller anden „morsom Bog at læse i“ ; det har ofte gjort mig ondt, at
jeg ingen havde. Smaa Historiebøger ville være de velkomneste, hvilke
kunne være blandede med nogle af bedre moralsk Gehalt.“ Således
skrev i 182872 en amerikansk skibspræst om, hvorledes den ideelle røg
ter af kaldet burde være indstillet til søfolks læseinteresser. Han var
langt, langt forud for sin tid. Morsomme bøger blev der ikke noget af
foreløbig. Dog skulle det blive kirkens og missionens mænd, som gen
nem det meste af 1800-tallet førte an i at plante små oaser i sømandens
litterære ørken.
Ganske enkelte redere og skippere var også moderne indstillet og
sørgede for læsestof om bord, i nogle få tilfælde endda underholdende
læsestof. Ifølge kaptajn E. Juel-Hansen73 blev briggen „Flensborg“ af
København i 1856 af sin reder, grosserer C. Christensen, forsynet med
100 bind litteratur til brug for hele besætningen, der bestod af 12
mand. Ligeledes nævnes, at fanøbriggen „Dorane“ havde en stor bog
samling. Sidstnævnte er dog af en senere dato (bygget 1883). Det
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samme gælder fanøbarken „Prinsesse Marie“, som i halvfemserne
vakte opmærksomhed under et ophold i New York ved at have biblio
tek om bord. Søhistorikeren J. Malling bekræfter, at både denne bark
og „Prins Valdemar“ medførte bogsamlinger, der var tilgængelige for
alle om bord. I ingen af de sidstnævnte tilfælde er det dog oplyst,
hvorledes bogsamlingerne var sammensat.
Også i andre nationers skibe var der på den tid enkelte skibs- eller
rederibiblioteker. En skrivelse i 1874 ^ra skibsreder Joseph Chadwick
i Liverpool handler om „biblioteket og dets udnyttelse af officerer og
mandskab“, og skibsreder E. T. Gourtley i London blev i 1891 skældt
ud af kolleger, fordi han havde leveret biblioteker til sine nye dam
pere.74 Omtrent på samme tid havde rederiet Alexander & Co. biblio
tek i nogle af sine skibe.75
Et tidligere eksempel på en fremskridtsvenlig reder er nordmanden
Morten Smidt Petersen, Grimstad, der i 1850’erne havde en flåde på
20-30 sejlere: „Han holdt blandt annet bibliotek ombord, hvor mann
skapet fikk låne.“70
I mange tilfælde - måske de fleste - havde missionens eller kirkens
mænd en finger med i spillet ved oprettelsen af disse rederibiblioteker
og lignende bogsamlinger, som i flere tilfælde anskaffedes for skibs
førerens egen regning. Således havde The British Sailor’s Society i
1856 udarbejdet en liste over bøger egnede for biblioteker i britiske
skibe. Den foreslår 22 titler, hvoraf 12 af religiøs tendens og 10
oplysende bøger omfattende historie, zoologi, geografi, kunst, poesi
osv., men ingen romaner.77
En dansk boghandler, der i 1871 averterede med skibsbiblioteker,
havde forud sikret sig kirkens velsignelse70: „De i nærværende For
tegnelse anførte Bøger ansee vi for at være særdeles passende til
Anbringelse i de af Hr. Boghandler Jørgensen paatænkte Skibsbibliotheker. Da Samlingen indeholder flere virkelig gode christelige Op
byggelse sbøger, som ogsaa en Samling historiske Fortællinger og Digte
af vore bedste Forfattere, samt nogle Folkeskrifter, som utvivlsomt vil
være til Glæde og Gavn for Sømanden, tillade vi os paa det bedste at
anbefale dette „Skibsbibliothek“ til d’Hrr. Skibsrhedere, Skibsførere og
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Sømandsstanden i Almindelighed. Bloch Suhr, Præst. A. F.. Andréa,
Skibsfører, Ridder af Dannebrog.“
Boghandler L. A. Jørgensen, Højbroplads io i København, tilbød
et skab med bøger „i indbunden Stand til 50 Rd. medens den op
rindelige Priis vilde være c. 60 Rd.“ Titlerne omfattede 16 religiøse
bøger, 6 oplysende, 5 digtsamlinger, 3 lærebøger og 8 romaner (Bli
cher, Ingemann og Marryat).
Noget strengere har censuren været i Norge, hvor der ikke var
romaner eller „folkeskrifter“ blandt de 100 titler averteret af bog
handler W. C. Lønning i Stavanger. Her fordelte sortimentet sig med
23 missionske og religiøse bøger, 20 „fortællinger“, hvoraf største
parten „åndelige“, 32 oplysende værker (geografi, historie osv.) samt
23 lærebøger og praktiske håndbøger. Dette udvalg var „med stor
Omhyggelighed gennemseete og udsøgte“ af hovedbestyrelsen for
„Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Søfolk i
fremmede Havne“.
Boghandler Lønnings „Priis-Courant over Skibsbibliotheker“ om
fattede fire forskellige størrelser mahogniskabe efter den engelske
model for „ship library“, forsynede med messingbeslag og forgyldt
inskription. Den billigste kasse med 30 bøger kostede 12 speciedaler
og den dyreste med 50 bøger 25 daler. For 3-5 daler ekstra kunne
man få et bogskab med indlagt medicinkasse indeholdende 15-20
sorter medicin.
Omtalen af den engelske model for „ship library“ kunne tyde på
en vis udbredelse af lignende bogkasser i engelske skibe. Der er også
den mulighed, at modellen i virkeligheden stammede fra Amerika.
Det kommer vi tilbage til.
Boghandlerne L. A. Jørgensen og W. C. Lønning var næppe de
eneste, der øjnede en potentiel kundekreds i skibsfarten, og der må
være kommet en del bøger ud til skibene - også fra kilder, der ikke
blev kontrolleret af moralens vogtere. Pastor D. E. Prior, som redi
gerede „Havnen“, skrev i 1879: „Og siger man nu: men der findes jo
i mange Skibe et lille Bibliothek, da ville vi for det Første dertil gjøre
den Bemærkning, at disse Bibliothekers Indhold i Reglen er meget
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Skipperens bibliotek ombord bestod mest af nautiske og religiøse bøger, samt af
praktiske håndbøger. For at beskytte dem mod saltvand lagde han ofte et sejl
dugsbind om dem. Handels- og Søfartsmuseet ejer en del bøger fra sådanne
skipperbiblioteker. I reglen har de ejerindskrifter på smudstitelbladet. I et
eksemplar af John Sellers „Practical Navigation“ (London 1672) er således
skrevet: „Charles Tucker His Booke—Bought att Bristoll 1696—price 4d,“ og
i første del af Chr. Bastholms „Aandelige Taler“ (Kbhvn. 1779) står: „Denne.
Bog er Kiøpt. j Kiøbenhavn. og Betalt med Samt: Anden del. med. 2 rbdlr
3 mk. af Skpr. Søren. P. Clausen fra Fanøe den 7de luny 1842. — Skrevet om
bord j Galliasen. Minerva fra Fanøe — den 9de luny 1842 — under Kulien.“

Books from captains' libraries, in the Danish Maritime Museum.

blandet, al Slags Læsning, god og daarlig mellem hinanden og under
Kaptajnens Værge, dernæst ere saadanne Bibliotheker kostbare at til
vejebringe og kunne derfor ikke anskaffes i nogen større Maalestok.“79 Året efter skrev bestyrelsen for „Kjøbenhavns Kvindeforening
for Mission blandt Søfolk“ : „ . . . Bibliothek om Bord er vist kun Til
fældet paa Orlogsskibe og andre store Skibe, som gaa paa lange Far
ter, . .. hvor saadanne findes, ere de i Kaptajnens Varetægt og staa
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ikke til Mandskabets frie Raadighed ... Disse Bibliothekers Formaal
er i Reglen et andet end Bibeltaskernes, saa at et Skib kan være for
synet med et godt Bibliothek, men dog trænge til en Bibeltaske.“so
Der eksisterede således både i marinen og i handelsflåden skibs
biblioteker, som virkede uafhængigt af missionsvirksomheden.
For at få et helhedsbillede må vi igen tilbage i tiden på jagt efter
de første spor af sømandsmissionernes organiserede aktivitet på bog
fronten.
Sømandsmissionsbevægelsen siges at have sin oprindelse i en synde
fuld skibskaptajns vækkelse ved et bønnemøde i juni 1814 i Wapping i
Londons havnekvarter. Der dannedes ringe i vandet, og bølgen be
virkede i løbet af få år oprettelse i 60 britiske havne og alle betydelige
nordamerikanske havne af foreninger med sømandens frelse til for
mål.81
Til Skandinavien nåede bølgen først i 1860’erne. Den kom da fra
U.S.A, med pionerer udsendt af The American Seamen’s Friend So
ciety, stiftet i maj 1828 som et fællesorgan for de amerikanske sømands
missioner. Denne energiske forening specialiserede sig fra starten i at
skaffe søfolkene bøger, naturligvis i første række kristelig lekture, og
fra 1859 blev bogtjenesten sat rigtigt i system. Man indførte bog
kasser, der kunne tage 40 bind, og som kunne købes for 20 dollars pr.
kasse. Der appelleredes til menigheder og andre foreninger såvel som
privatpersoner og firmaer om at støtte bogtjenesten ved at skænke et
beløb svarende til en bogkasses værdi. Det var ikke ualmindeligt, at
bogkasser skænkedes til minde om en afdød person.82
Omkring 1867 havde den amerikanske forening 325 bogkasser med
ialt 16.000 bøger ude at sejle,83 og udsendte kasser blev ikke afskrevet.
En kaptajnsfrue skrev i 1870’erne: „Der var et skibsbibliotek i en gul
trækasse, som blev byttet hver rejse af The American Seamen’s Friend
Society.“S4
Bogkasserne, de såkaldte „missions“ eller bogmissioner, dannede
skole i andre lande, og ofte blev de omtalt som værende populære, selv
om det var småt med skønlitteraturen. St. Paul’s Church, Dock Street
i London, meddelte i sin beretning for 1874, at bibliotekstjeneste var

Fritidsbeskæftigelse i lukafet ombord i den finske 4-mastede bark „Olivebank“
i 1930’rne. Der musiceres, spilles skak, knyttes bælter og læses. Fotos af sejl
skibsinteriører er uhyre , sjældne. Ovenstående er taget af P. Kümer og udlånt
af kapt. H. Eklund, Helsingfors.
The watch below in the fo’c’sle on board the Finnish four-mast bark
“Olivebank”, in the 1930’s.

en vigtig gren af dens „operations for the improvement of seafarers“,
men understregede, at formålet var „religious.“ 85
De fleste foreninger, som missionerede blandt søfolk, distribuerede
Bibler, bønnebøger, religiøse traktater og lignende. Dette foregik også
i skandinaviske skibe, og før disse fik en egentlig bogservice, skulle
man først gennem sidste trediedel af 1800-tallet, som man passende
kunne kalde læsestuernes og bibelposernes periode.
Blandt de mange, der var oprigtigt interesserede i at frelse søman
dens sjæl, stod det mere og mere klart, at sjæleplejen virkede bedst
ved at kombinere den med timelig velfærd. Sømandens største savn
var hjemmet, og når skibet lå i havn, søgte han surrogater. Ihvertfald
måtte han væk fra skibets sure, skumle lukaf. Derfor gjorde man en
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hel del ud af i havnene at skabe fristeder, hvor sømanden kunne finde
lidt erstatning for det savnede uden at skulle gå på beværtninger.
I de fleste havne oprettedes efterhånden sømandskirker eller sø
mandshjem, i reglen kombineret med et læseværelse, der ikke skulle
være en lille ekstrakirke eller et bedehus, men snarere en „hyggekrog“,
hvor sømanden bl. a. kunne finde en opbyggelig bog, og hvor han
kunne finde plads, fred og lys til at læse. I adskillige mindre havne
etablerede sømandsmissionerne læseværelser til „selvbetjening“, og
flere af disse eksisterer endnu. Jeg husker fra mine skonnertdage, hvor
ledes vi på små svenske tømmerpladser lånte nøglen til læseværelset
hos havnefogden. Vi læste naturligvis ikke i de svenske bøger, men vi
nød komforten i rigtige stole, vi nød de medbragte wienerbasser ved
et rigtigt bord med rigtig dug, vi nød grammofonmusikken, og vi
vaskede op og gjorde rent efter de skriftlige ordensinstrukser, før vi
lukkede os ud og afleverede nøglen til havnefogden.
Den danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske
Sømænd i fremmede Havne indviede io. maj 1871 i Hull „et Guds
hus med tilstødende Læseværelse for Søfolk“, den første egentlige
danske sømandskirke. Om læseværelset skrev pastor E. Urban Hansen:
„Det er særdeles vel forsynet med gode Bøger og Aviser, og det er en
Glæde at kunne omtale den Interesse, som ogsaa hjemvendende
Skandinaver stadigt viser Læseværelset ved jævnligt at sende gode
Bidrag til Bogsamlingen. “SG
Oversøisk begyndte skandinaverne selv 4. februar 1874, da „Kap
tajner, Søfolk og Handlende stiftede The Scandinavian Seamen’s
Friend Society of New Orleans“, som samme år indviede en kirke,
der også fik et læseværelse med bibliotek?7 Før den tid havde den
amerikanske organisation oprettet adskillige sømandshjem for skan
dinaver, der udgjorde næsten en trediedel af mandskabet i den ameri
kanske handelsflåde.ss Det første sømandshjem for skandinaver op
rettedes vistnok i New York 1842.
København fik formentlig sit første egentlige sømandshjem i for
året 1875, oprettet af „Sømandsforeningen af 1856“ (ikke konfessio
nel). Det lå (og ligger stadig) i Bådsmandsstræde og havde bl. a.
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„Spisesal med tilstødende Læseværelse.“S9 Samme år den 7. november
åbnedes i Århus en sømandsstue, om hvilken pastor lie. Th. Hansen
skrev: „ .. . og allerede mangles vi til et lille Sømandsbibliothek kun
Reolen.“90
Missionen stod som nævnt ikke bag oprettelsen af alle disse institu
tioner. Til eksempel var der i Svendborg fra efteråret 1879 på Gaasetorvet nr. 67 en sømandsstue, hvor der foruden „gratis Lys og Varme
tillige fandtes god, underholdende Læsning og Skrivemateriale til
Afbenyttelse,“ og hvor der så vidt muligt en eller to gange om ugen
blev holdt foredrag og oplæsning. I listen over donatorer nævnes bl. a.
boghandler Brandt, som har skænket skrivepapir og bøger. Sømands
stuen blev passet af skibsfører Mortensen, og foretagendets store driv
kraft synes at have været redaktionssekretær J. Aslam.91
På hundreder af læsestuer i alverdens havne fyldtes reolerne med
velmenende giveres udrangerede bøger, der var omhyggeligt censu
rerede, om ikke for litterær lødighed så dog for fritænkeri og porno
grafi. Hvor meget der blev læst i disse bøger, skrives der ikke noget
om i beretningerne fra institutionerne. Jeg tror ikke, det var store
sager. Beretningerne var i reglen af en ordlyd som denne: „På Læse
stuerne har der som sædvanlig været fremlagt Bøger og Aviser samt
Papir, Pen og Blæk, for at Søfolkene, naar de kom iland om Aftenen,
kunde have et Sted at ty hen, istedenfor til Værtshusene.“92 En del
af de gamle bøger fra læsestuerne kan man såmænd endnu finde, bl. a.
på ældre sømandshjem, og det er bestemt ikke værker, som kan lokke
ubefæstede sjæle på afveje.
Bøgerne var, som allerede antydet, ikke det principale ved læseværelserne. Man tillagde dem i første række betydning som hyggelige,
hjemlige dagligstuer, hvor søens folk kunne føle sig velkomne.
Den tanke at bringe bøger - i første række opbyggelig læsning ud til sømanden var meget gammel. Vi har omtalt den amerikanske
bogtjeneste, der begyndte så småt 1828, men allerede 1817 stiftedes
The Marine Bible Society of New York som vistnok det første mari
time bibelselskab. Blandt de organisationer af denne art, som virkede
i Skandinavien, blev især bibelposemissionen kendt.
3
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Det begyndte i i86o’erne, da den omvendte sømand William Cook
i Folkstone gav sig til i fritiden at sy sejldugsposer, som han fyldte
med testamenter, traktater og lignende, hvorefter han bragte poserne
om bord i skibene og ophængte dem i lukaferne. Hans ide dannede
skole og nåede ca. 1874 til Sverige, hvorfra en hr. L. Berger og hans
søster (eller hustru) i 1879 introducerede bibelposemissionen i Dan
mark.93
Det varede ikke længe, før man kunne læse opråb som dette: „En
Del kristne Kvinder have sluttet sig sammen med det Formaal at ud
brede kristelige Bøger og Tidender blandt Søfolk, og da det saare ofte
hændes, at der rundt om i Husene henligge saadanne unyttede, efter
at de ere læste, tillader undertegnede Bestyrelse sig at opfordre Ven
ner af denne Sag til at overlade os disse til ovennævnte Brug . . .“94

Familien Berger besøgte danske søkøbstæder, og i mange af dem
dannedes foreninger, ofte under ledelse af en af byens præster, til
forarbejdelse og udsendelse af bibeltasker. Kjøbenhavns Kvindefore
ning for Mission blandt Søfolk udsendte det første år 158 bibeltasker,
hvoraf nogle kom hjem og blev udsendt igen. Taskernes indhold kunne
variere stærkt, og i enkelte tilfælde - f. eks. til orlogsskibe eller andre
skibe bestemt til længere rejser - omfatte indtil 50 bind.
Detailleret beskrivelse af bibelposer giver pastor Th. Tholle95 i sin
omtale af Marstal Kvindeforening for Sømandsmissionen, der stiftedes
i oktober 1869. Uddelingen blev fra begyndelsen udført af skibsfører
P. Knudsens hustru og efter hendes død af skibsfører Chr. J. Boyes
hustru. — „ . . . Disse Poser eller Tasker, - af stærkt Lærred, omtrent
% Alen brede og *4 Alen høje, ere indrettede til at ophænge i Lukaf
eller Kahyt, og ere paamalede et Anker, støttet til et Kors, samt paa
Klappen, der lukker for Tasken, udvendigt paamalede: „Kom Jesum
ihu!“ og indvendigt Hjemstedets Navn: Marstal. Hver Taske inde
holder, foruden 1 Nyt Testamente og 1 Huspostil eller Andagtsbog til
daglig Husandagt (i Almindelighed Arndts Betragtninger), tillige fem
à sex godt indbundne Bøger af kristeligt Indhold (som: forskjellige
Bind af kristelig Samler, Funckes Skrifter, Bruuns Sømandsstille og
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Sømandshjemmene, de fleste af dem med kristelig baggrund, har gjort et stort
arbejde for at udfylde søfolkenes fritid i havn på en værdifuld og hyggelig
måde. Her ses et interiør fra læseværelset i Skandinavisk Sømandskirke i
Dunkerque 1927. — Fot. Hans J. Hansen.

Reading-room in the Scandinavian Seamen’s Church in Dunkerque> 1927.

Sømandsmissionens Historie, Søfolkenes Ven, Sædemanden osv.), des
uden en Del Smaatraktater og Numre af Indre Missionstidende, Aim.
Kirketidende, Dansk Missionsblad og Havnen; saa at hver Taske
antages at repræsentere en Værdi af 15-20 Kroner.“ Af 35 disponible
tasker var 30 ude at sejle, hvilket måske ikke kan synes at tyde på
stor efterspørgsel i en flåde på 274 skibe. Det må dog tages i betragt
ning, at kun 49 af disse var over 100 tons brutto.9G
Bibelposemissionen var særlig aktiv i firserne og virkede ogsaa gen
nem udenlandske støttepunkter. Den svenske sømandspræst L. A. Ols
son i Hamborg meddelte i 1885, at der navnlig fra denne havn blev
uddelt særlig mange bibelposer til alle nationers skibe. Han appellerede
til danske missionsvenner - ikke blot om flere bibelposer, men også
om „Bøger, som nu staa i Reolerne til liden eller ingen Nytte, men
som kunne blive baade til Nytte og Glæde for Sømanden.“97 Han
3:
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bad om bøger i mere generel forstand, dels til sømandskirkens læse
værelse, dels til at give søfolkene med på rejsen.
Bogforsyninger til skibene fra sømandskirker og sømandsmissioner
fandt stadig hyppigere sted, og med mellemrum forekom eksempler
på en vis anerkendelse af, at sømanden også havde et behov for under
holdningslæsning. Sømandsmissionens bog-pioner, sekretær Vilh. Rasch
udtrykte det i 1899 således: „Imidlertid er det jo vist nok, at der til
ret Udvikling af et Menneske hører mer end den rent opbyggelige
Læsning, og lige saa vist er det ogsaa, at kun ved at skaffe saadan
Læsning til Veje er det muligt at sætte noget af en Bom for al den
daarlige Læsning, der har funden Vej til vore Sømænd, væsentlig gen
nem Romaner, Kriminalhistorier o. lign. Hvormeget af den Slags, der
findes i et Lukaf, ved den jo bedst, der gennem Aaringer har færdedes
inden Borde, men dertil kommer, at særlig gennem Dampskibsfarten
forsynes Lukaferne med mange af Københavns daarlige Smaablade.“9S

Rigtige skibsbiblioteker
Den udtalelse af Vilh. Rasch, hvormed det foregående afsnit slutte
des, var et led i hans propaganda for oprettelse af et skibsbibliotek
med vandrebogkasser, der kunne byttes mellem alle danske skibe ind
byrdes og stå til rådighed for alle om bord. Under navnet Sømands
biblioteket for Danmark trådte denne bogtjeneste i virksomhed året
1900. Den kom hovedsagelig til at hvile på Indenlandsk Sømands
missions organisation.
Ældst af de danske skibsbiblioteks-organisationer er imidlertid
Marinens Skibsbibliotek, som fortrinsvis tog sigte på at forsyne det
menige personnel i orlogsskibene med forsvarlig læsning, og hvis op
rettelse blev beordret af Marineministeriet 3. marts 1852.
Af de søfarendes faglige organisationer havde Maskinmestrenes
Forening allerede 1891 en bogsamling, hvorfra medlemmerne kunne
låne bøger med ud at sejle. Maskinmestrenes Bibliotek blev senere
stærkt udvidet, og udlånsvirksomheden til søfarende medlemmer lagt
i regulære biblioteksmæssige rammer.
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Så tidligt som i 1883 havde der været forslag fremme i navigatør
kredse om at organisere en bogtjeneste for farende medlemmer. Tan
ken blev ofte genoplivet, men først i 1919 blev Navigatørernes Biblio
tek en realitet. Det var et velorganiseret foretagende, som opnåede at
få statsstøtte.
Fra 1928 begyndte indførelsen af faste skibsbiblioteker i rederiet
A. P. Møllers tankskibe. Systemet blev senere udvidet til at omfatte
samtlige Mærsk-skibe, der nu alle er forsynet med en bogsamling på
ca. 300 bøger, som står til rådighed for hele besætningen.
Dampskibsselskabet Torm placerede fra 1930 transportable bog
skabe i sine større skibe. Systemet var beregnet på bytning skab for
skab mellem skibene indbyrdes. Denne bogservice ophørte i 1939-40.
Da rederiet J. Lauritzen i 1936 indførte biblioteker i alle sine skibe,
havde man fundet frem til en praktisk kombination af fast stationerede
håndbøger og vandrende underholdningslitteratur, der kunne byttes
bog for bog mellem rederiets skibe indbyrdes.
I 1939 sammensmeltedes fem af de ovennævnte biblioteker, nemlig
J. Lauritzens Skibsbiblioteker, Navigatørernes Bibliotek, Marinens
Skibsbibliotek, Maskinmestrenes Bibliotek og Sømandsbiblioteket for
Danmark. Resultatet blev Søfartens Bibliotek, der betød en selvfølge
lig og længe påkrævet lettelse af danske søfarendes adgang til bøger
nes verden.
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JACK TAR AND THE BOOK
Summary
Many landlubbers, more or less unconsciously, consider sailors as men of
action who are only to a very slight degree interested in books.
In our day there have been such great improvements in living and working
conditions at sea that it is no longer possible to find any appreciable difference
between the interest taken in books between seamen and landlubbers. Today
books find their way aboard ships in many different ways. One way is via the
Søfartens Bibliotek (Seafarers’ Library) in Copenhagen which celebrates the
25th year of its existence this year. It was founded in 1939 as an amalgamation
of five smaller libraries for seamen which functioned on different bases and
served different categories of seamen.
But before these libraries existed—what opportunities did seamen have of
satisfying their need for reading matter? Did they in fact have any desire to
read? How many of them, incidentally, could read?
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As to the last point it is a striking fact that very rarely in contemporary
accounts of life at sea in olden days does one come across a direct mention of
analphabetism among Danish seamen. If we go far enough back there are
several examples, as for instance the three sailors aboard the East Indiaman,
the “Christiansborg”, who in 1622 promised to give the ship’s gunner three
months pay each if he would teach them to read.
As early as the 16th century books were written especially for seafarers
(nautical works and religious writings) and by the middle of the 18th century
a knowledge of reading was so general that company ships carried prayerbooks
on board intended for sale to the crew. In the British fleet a member of the
Marine Society recommended that crews included religious works of literature
in their baggage.
Compulsory schooling for all was introduced in Denmark in 1814. Even
before then it was not unusual that a boy could read a little before he ran away
to sea. But once at sea there were no great opportunities of increasing his
knowledge before he took his certificate as mate at a school of navigation.
This state of affairs remained unchanged throughout most of the nineteenth
century.
On many voyages there was no time to read, no peace and privacy to read
in, no light to read by, and no books to read.
Certainly on some men-of-war, on whaling ships and on vessels on the China
run there were some seamen who had time to read, but the crews were often
large and had very confined quarters where the only daylight for reading came
through an open door or hatch. Portholes of a sufficient size and number and
single berth cabins for all adult members of the crew only became a matter of
course a few decades ago.
As to artificial lighting in the crew’s quarters, it was still regarded as a
luxury in many ships long after the turn of the century.
Apart from naval officers and a few merchant navy officers, who had re
ceived some form of higher education before they went to sea, there are very
few accounts of seamen being interested in—and having the opportunity of
reading—literature of any worth. On the other hand there are countless ex
amples of young seamen taking their textbooks to sea with them in order to
study for a future position as ship’s officer.
There is even more evidence of an enormous and unsatisfied need for light
reading among thousands of seamen. “Sailing Directions”, the “Nautical Al
manac” and manuals of medicine have been as avidly read as novels. Month
old newspapers and year old magazines have been read to shreds and real books
often regarded as worth their weight in gold.
Apart from nautical literature the Bible was one of the most read books at
sea during the nineteenth century. It was read partly out of piety, partly by
habit, but also for lack of other reading matter.
A few shipping companies and captains saw to it that their crews had some
thing to read. Often it was a service provided by philanthropic or religious
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organisations. We have examples of this in Great Britain in the 1850’s and in
Scandinavia at the beginning of the 1870’s.
The book service run by the American and British missions to seamen became
better organised about the middle of the last century and took the form of
boxes of books which circulated among ships. About this time the Danish
navy started a similar library system for the men.
The Scandinavian missions to seamen, which began to function as an or
ganisation in 1864, did not make use of this system until after the turn of the
century. The last third of the nineteenth century can be regarded as the period
of the reading room and the bag of bibles as far as Scandinavia is concerned.
Most seamen’s churches and seamen’s homes had their reading rooms where
there was privacy and quiet to read in, light to read by, plus a small collection
of religious books.
It was William Cook, a seaman of Folkstone in England, who first had the
idea of bags of bibles. The idea was energetically taken up in Scandinavia
where ladies’ committees in many ports organised the production of canvas
bags which were filled with bibles, prayer books, etc. and taken on board ships.
At the beginning of this century various institutions began to organize
travelling libraries for seamen aboard Scandinavian merchant vessels. The
missions to seamen, too, began to realise that they must offer more than re
ligious and devotional literature.

TIL SØS I 1890’ERNE
Af

Thorvald Nielsen

Den 94-årige fhv. havnefoged i Hobro har på op
fordring af Handels- og Søfartsmuseet skrevet sine
erindringer fra sejlskibstiden på danske skibe i sine
unge år i i89OJerne, bl. a. under koleraens hærgen
i Tyskland 1892. Vi bringer nedenfor et uddrag
heraf. Man får herigennem et levende indtryk af
søfolkenes liv og arbejde i den hjemlige nord- og
østersøfart. Billedet afrundes af hans oplevelser som
matros ombord på den gamle danske emigrant
damper „Thingvalla“ i amerikafart.

er født i Hobro 19. november 1870. Efter sin
skolegang kom han i isenkramlære, men han ville hellere ud at
sejle, og 1888 mønstrede han ud med jagten „Marie“ af Marstal. I de
følgende år sejlede han med forskellige danske sejl- og dampskibe i
Nord- og Østersøfart.

T

horvald nlelsen

Den 24. marts 1892 mønstrede jeg igen ud fra Helsingør med 3mastet skonnert „Ceres“ af Helsingør. Jeg mente, at jeg havde sejlet
længe nok som letmatros og turde udmønstre som matros og tjene
10 kr. mere om måneden. Det nye mandskab, som var kommet om
bord i „Ceres“, viste sig at være gode sejlskibsfolk. I løbet af et par
dage var sejlene slået under og alt gjort klar til at stikke i søen. Vor
første havn var Memel, hvor vi lastede planker til Bremerhaven.
„Ceres“ var ingen god sejler under vinden, men rumskøds og plat for
vinden kom den med de fleste. Efter ankomsten til Bremerhaven
rømte to af vore folk, og vi fik to tyskere i stedet for, og endnu en tysk
sømand fik vi ombord i stedet for en af vore matroser, som druknede
i havnen. Dagen før vi sejlede, kom hans lig op i overfladen, da en
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tysk trawldamper rørte sin skrue. Hver af os i lukafet gav en mark
til en krans, men begravelsen kom vi ikke med til. Hans ejendele blev
pakket sammen i skibskiste og køjesæk, som blev forseglet af det
danske konsulat. Dette tøj sejlede vi med resten af sommeren; vi
kunne intet få iland fra skibet i dansk havn, fordi der var udbrudt
kolera i Hamborg, medens vi lå i Bremerhaven, og hele Tyskland
betragtedes som kolerasmittet. Særlig brugt tøj var man bange for at
få ind over Danmarks grænser.
Det blev hen sidst i maj, inden vi afsejlede med en last cinders
bestemt til Kronstadt. Vejret var mildt dette år og kaldte alt tidligt
frem af dvale, også væggelusene, som til vor skræk myldrede frem af
alle sprækker. Tilsidst blev det så slemt med dem, at vi flyttede bort
fra ruffet og sov i lastrummet. Hver gang „Ceres“ ankom til Sundet,
ankrede vi op på Helsingørs red for at få proviant ombord. Vor
skipper fik denne gang ikke lov at komme i land, som han plejede,
ej heller måtte vi have nogen forbindelse med proviantbåden, udover
at provianten blev langet ombord til os. Ethvert nordfra kommende
skib blev kontrolleret af marinefartøjer, og vi, som havde ankret op
og kom fra kolerasmittet land, blev stadig holdt under kontrol. At få
vor afdøde kammerats ejendele i land kunne der ikke være tale om.
Ved ankomsten til Kronstadt blev vi lægeundersøgt og fik lov at
gå i land. „Ceres“ blev fortøjet ude i havnen mellem to ducdalber.
Kronstadt var krigshavn, og losning og lastning af koffardifartøj er
foregik altid ude i havnen til eller fra store pramme. Det var ikke
nogen rar havn at ligge i, da man ikke måtte have ild ombord og
følgelig heller ikke ryge tobak, tænde lampe eller fyre i kabyssen.
Heldigvis var det sommer og lyse aftener. Ville man ryge sin pibe,
måtte man i land for at gøre det. For kokkens og en jollegasts ved
kommende skete det hver dag, da gryder, potter og pander, samt
hvad der skulle koges eller steges i dem, måtte bringes i land til et
dertil indrettet kogehus, hvor kokkene fra forskellige nationers skibe
mødtes og kogte maden. Der var ikke altid enighed blandt dem, og
det var nødvendigt, at jollegasten blev i land hos kokken for at værne
ham og hans gryder og bringe maden hen til jollen og ro den ombord.

Forfatterens fødeby Hobro 1885, set mod øst over Vesterfjorden ; i baggrunden Mariager Fjord. Hobro har altid haft en
vis, omend beskeden betydning som havneby, takket være beliggenheden for enden af den lange fjord, der muliggjorde
sejlads langt ind i Jylland. - Tegning af Rasmus Christiansen i M. Galschiøts „Danmark“.
The small town of Hobro in Jutland, the birthplace of the author. Drawing from 1885.
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Vor kaptajn ombord i „Ceres“ var fra Fanø ; han så ud til at være
over 70 år, en sindig og rolig mand. Det kan nok tænkes, at han i
sine yngre år har været fører af store fanøskibe i langfart, hvor maden
blev rationeret og ingen fik mere, end hvad loven bød. Sådan var
det også i „Ceres“, hvad kød angik. Rationerne bestod mest af ameri
kansk saltet kød i tønder, fersk kød gaves kun på helligdage ved land.
Når vor kødration kom i lukafet og skulle deles, kunne der opstå
uenighed om delingen ; der var næsten altid anledning til at gøre
vrøvl derover: een havde i sin ration fået et for stort ben, en anden for
meget fions. Delingen foregik således, at een af os vendte sig om,
mens en anden pegede på de forskellige kødstykker og spurgte, hvem
der skulle have dette og dette, og den, det omvendte orakel nævnede
navnet på, måtte værsgo tage til takke med det stykke, som tilfaldt
ham.
De to af tyskerne talte Hamburger-plattysk med hinanden. Den
tredie tysker, som var østprøjser, kunne ikke fordrage dette, men
råbte til dem på højtysk: Tal dog tysk, drenge!
Misfornøjelse var der nok af i lukafet. En dag varmen og arbejdet
trykkede os, blev vi enige om at gå agter og forlange at se konsulen
ombord. Som grund angav vi misfornøjelse med kosten, særlig med
kvaliteten af det salte kød og med beskøjterne, der var for gamle og
fulde af orm og spindelvæv, når man flækkede dem ; endvidere over
den forfærdelige væggeluseplage. Vort forlangende blev afvist, og vi
besluttede alle som een at gå i land og opsøge konsulen ; ingen måtte
blive ombord, vi ville være lige om ansvaret. Forinden ville vi have
noget medbragt smør undersøgt, da vi antog det for at være marga
rine, hvad der dengang var ulovligt at give mandskabet i danske skibe.
Først året efter ved et nyt kostreglements indførelse blev det tilladt at
give margarine. Det var nu om at gøre at finde et sted, hvor vi kunne
få vort smør analyseret ; formålet var jo at samle så mange klage
punkter som muligt. Vi delte os i to hold, som hver på sin side af
gaden skulle se efter, hvor der fandtes et apotek; ingen af os kunne
tyde de russiske bogstaver, men vi kunne nok alligevel se i vinduerne,
om der var antydning af et sådant. Vi fandt et apotek, hvor en tysk
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Parti af havnen i Bremerhaven 1885, med sejl- og dampskibe. Havnen er i
vore dage en af Tysklands vigtigste ; den er Europas største fiskerihavn, og
flere oversøiske passagerlinier udgår herfra. - Træsnit af R. Strassberger i
„Deutsches Land und Volk“ bd. X.

View of the harbour of Bremerhaven, in 1885.

ekspedient var tilstede. Han var elskværdigheden selv og lod til at
være interesseret i vor sag. Smørret blev smeltet i et reagensglas, og
han pegede på et grønt felt på en farvetavle og spurgte om, hvilken
farve det havde. Grønt! svarede vi. Ja så er det „Naturbutter“, sagde
han.
Vi fik at vide, hvor konsulatet var og fandt derhen. Konsulen var
ikke tilstede, men på en høj kontorstol sad en ung mand. Han så med
stor forundring på den forsamling, som næsten fyldte kontoret, og
hørte pligtskyldigt på vore klager, hvorpå han spurgte, om vi havde
standset skibets arbejde? Ja det har vi, svarede vi, fordi vi blev nægtet
at se konsulen ombord, og tog da den beslutning alle som een at gå til
konsulen ; forholdene ombord er ikke til at holde ud, og vi forlanger
at blive afmønstret når vi passerer Øresund. - Det vidste vi nok ville
være vanskeligt under de daværende strenge karantæneforhold, men
det kunne jo ikke gøre noget at stille dette krav. Han sagde da, at vi
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straks skulle gå ombord og genoptage arbejdet, så ville konsulen nok
komme ombord i morgen for at få klarhed over forholdene. Vi tra
skede så ombord og genoptog arbejdet, som kun havde været standset
en god timestid. Stevedoren havde fået et ekstra hvil i denne tid.
I middagsstunden dagen efter kom konsulen ombord. Han gik først
agter til kaptajnen, og kom derefter til os og sagde, at kaptajnen var
gået ind på, at vi måtte svovle, sæbevaske, kitte og male lukafet i
arbejdstiden, når vi kom i søen, så vi kunne få væggelusene udryddet.
Forøvrigt havde kaptajnen ment, at der intet var at klage over, da de
i kahytten fik mad af samme gryde som lukafet. Så var spørgsmålet
tilbage om afmønstring, når vi passerede Øresund, men det kunne der
ikke være tale om, eftersom kaptajnen villigt var indgået på at gøre
ovennævnte indrømmelser. For anden gang fortøjede „Ceres“ i Bremerhaven. Frygten for ko
lera mærkede vi ikke noget til, udover at der var desinficeret med
karbol på offentlige steder. Koleraen var nu på det højeste i Hamborg
og var også optrådt i Bremen med flere dødsfald. I Bremerhaven
mærkede man intet til den, livet gik sin sædvanlige gang med de
sædvanlige forlystelser, som særlig tyskerne forstår at arrangere. Vi
lossede trælast og tog igen cinders ind, som vi lastede fra jernbane
vogne. Denne gang skulle vi til Gefle i S verrig, og gjorde en nogen
lunde hurtig rejse til Øresund, som vedblivende var bevogtet af
marinens patruljefartøjer, og de samme formaliteter og forsigtigheds
regler gentoges, da vi tog proviant ind på Helsingørs red. Vi sejlede
stadig med vor afdøde kammerats ejendele og kunne heller ikke denne
gang få dem i land. Der var brev til ham afsendt fra København, men
dette gik tilbage. Hans forældre i Assens på Fyn havde nok straks
fået dødsfaldet meddelt og samtidig fået besked om, hvor hans efter
ladte ting befandt sig.
„Ceres“ havde hidtil gjort nogenlunde hurtige rejser, og den meste
tid var gået for os med at indtage og udlosse trælasterne, men fra nu
af lod det til, at vi var kommen på den forkerte side af vindretningen.
Op igennem Østersøen blev det bidevindssejlads, kryds i kryds, og
flere gange måtte vi dreje den gamle skude til. „Ceres“ var et godt
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søskib og ikke overlastet, men rig og grejer var ikke førsteklasses ; af
cinders havde vi aldrig dækslast, og af trælast ikke mere, end at
naglebænkene var fri. Vi var glade for vor vindmølle ; den sparede os
for meget pumpearbejde. Under bidevindssejlads og med vinden tværs
kunne den rigtig arbejde, men sejlede vi med vinden agten for tværs,
blev den doven, og plat for vinden ville den slet ikke røre sig. Hvor
mange gange vi da prøvede på at få den til at gå rundt med sine fem
møllevinger talte vi ikke, men vi smurte den, og vi stod på ruftaget
og satte gang på ; men når der blev hældt vand i pumperøret, kunne
den ikke, så måtte vi slæbe alt det vand, „Ceres“ indtog, op med
svinghjulspumpen. Blev det nødvendigt, kunne vi alle mand komme
til at trække i to tovender som blev fastgjort på håndtagene på de to
store jernsvinghjul, og så gik det under opsang med danske og tyske
sange.
Ankommen til skærgården ved Gefle fik vi lods ombord ; han lod
sede os ind på en sikker ankerplads. Karantæneflaget, det gule flag,
blev hejst, og en læge i voksdugsovertøj med hætte over hovedet kom
ombord. Efter at han havde været i kahytten sammen med kaptajn
og styrmand, blev alle vi „rabber“ tørnet til på dækket, hvor han så
vore tunger og følte vore pulsslag på håndleddet. Han gik i land igen,
men lodsen måtte blive ombord hos os i de fire dage, karantænen
varede. Til underholdning for ham havde styrmanden nogle svenske
bøger. Da de fire dage var tilende, kom lægen ombord igen og under
søgte os, og da han ingen smittefare fandt hos os, måtte lodsen føre
os i havn.
Gefle var en dejlig plads for os. Vi var til basar i sømandskirkens
krypt, og en af vore ungmænd gjorde der bekendtskab med en oberstinde Paus og hendes to unge døtre, og han blev indbudt i oberstens
hjem hvor de unge piger spillede danske nationalmelodier for ham.
Hele den tid vi lå i Gefle søgte kaptajnen fragt derfra. Vi skulle
helst til en plads i Danmark for at lægge op for vinteren og kunne
komme til Randers med tømmerlast, men dertil kunne vi ikke flyde
ind med lastet skib, og til Korsør passede lastekvantummet ikke. Kap
tajnen sluttede så med høvlede og pløjede brædder til Amsterdam.
4
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Dengang var det sådan, at skibsførerne samlede fragterne hos mæg
lerne og telegraferede dem og betingelserne til rederen, som så kunne
acceptere en af dem; skibsføreren underskrev da papirerne. Var der
rederikontor, gik det jo anderledes til, da fik skibsføreren ordre fra
kontoret om at føre skibet til lossehavnen.
På denne rejse havde vi ingen stor dækslast. Det blev en meget
lang rejse, og da vi passerede Øresund, talte vi om, at vi ville give en
hel måneds hyre for at blive afmønstret. Vi frygtede denne rejse over
Nordsøen i efterårsdage med dette gamle skib med dårlig rig og sejl.
At sejle land fra os under en storm vidste vi var ugørligt. Det eneste
lyspunkt var, at vi kunne flyde på lasten. Nu kom vor afdøde kamme
rats ejendele i land i Helsingør, da vi ankrede op der, og kaptajnen
var i land denne gang. Han fortalte, da han kom ombord igen, at
koleraen i Hamborg var stærkt på retur, og han kunne meddele,
hvor mange der var døde af sygdommen i Hamborg.
Vinden stod vestlig og nordvestlig. Vi lettede to gange og stod
Sundet ud, men vinden skagede sig nordligere, når vi stak næsen
udenfor Kronborgpynten, og modgående strøm gjorde, at vi begge
gange måtte holde tilbage til reden igen. Endelig en dag trak vinden
sig så vestlig, at vi kom til slag og kom op under den norske kyst, hvor
det var meningen at lade „Ceres“ arbejde sig vestover til højden
nåedes, hvorfra der kunne holdes en bovt væk med kurs mod Holland.
Sejlskibsførerne var dengang kendte med vind- og strømforhold.
Skulle man krydse sig vestover i Skagerak, kunne det bedst gøres
under den norske kyst, hvor strømmen for det meste løber imod vind
retningen, særlig under kuling og storm.
En dag prajede en norsk lodsbåd os. I råberen sagde lodsen, at
barometret faldt stærkt og at han ville råde os til at tage lods og søge
havn i Arendal. Vor skipper var dog ikke lydhør over for dette for
slag, og lodsbåden lod falde af for at opsøge mere villige, lodssøgende
skibe. De norske lodser lå dengang stadig til søs med 3 à 4 lodser
ombord i en lodsskøjte. Det var ikke rådeligt for ukendte skibsførere
at holde ind mellem de norske klippeskær under en pålandsstorm.
Motorbåde kendtes ikke dengang, alt klaredes med sejl og årer.

Helsingør havn 1882, set fra nordre mole mod søndre molehoved, hvor karan
tænehuset står ; det var oprindeligt i én etage, men senere blev der bygget en
etage på som lodsudkik. I Sundet talrige skibe, der opholdes af modvind. Tegnet af Carl Baagøe.

The harbour of Elsinore, 1882, south pier with the quarantine-house.

Skulle et skib have lods i søen, gik den norske lodsbåd så nær skibets
læ låring, som var forsvarlig, for ikke at blive knust mod skibssiden,
derfra kastedes en line ombord i skibet, og en mand stod parat til at
gribe den ; den anden ende af linen bandt lodsen om livet af sig selv og
sprang i søen, hvorfra han blev hevet ombord i skibet. Han havde tørt
tøj med sig i en vandtæt pose og skiftede med det, så snart han kom
ombord. Lodsbåden sejlede derpå bort for at få en anden af dens
lodser afsat til et andet skib, som trængte til lods. Sådan var for
holdene dengang langs den norske kyst. „Ceres“ krydsede nu videre
uden lods og kom tilsidst så langt vestover, at vi kunne holde kurs
mod Holland, klar af den jyske vestkyst.
Da vi kom til Amsterdam ad kanalen, fik vi en gammel havnelods
ombord. Han lodsede „Ceres“ under forhalingen til lastmodtagerens
4*
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tømmerlade. Under et kort ophold i gangspillet på bakken, hvor fire
af skibets folk gik rundt under hans kommando, sagde han til os på
dansk: Er der nogen af jer fra Faaborg? Det var der ikke. Så sagde
han igen: Da jeg var 18 år, sejlede jeg med dette skib her, på hvis
bakke vi nu står, da var det Amsterdams stolte sejler, rigget som bark
skib. Den sejlede på Østen. Jeg kender skibet på galionsfiguren her i
stævnen ; det er „Jan van Brakel“, som var skibets og rederens navn.
Vi skulle ikke udlosse „Ceres“, for vi blev afmønstret, da skibet var
fortøjet. Der blev sagt til os, at vi ikke kunne få noget af vort tøj over
den tysk-danske grænse, men der var skaffet plads til det hos skibs
provianthandler Donderdal i Gelder Straat her i Amsterdam. Det var
en slem streg i regningen. Styrmanden, hvis tøj også blev tilbage hos
Donderdal, sagde, at han skulle se, om han på en eller anden måde
kunne få det med skib til København udenom karantænen.
Dagen efter rejste vi alle, uden de tre tyskere, med toget kl. 6 aften.
Vi kunne ikke købe billet længere end til Hamborg, hvor vi måtte
løse billet til hjemstedet. Styrmanden og kokken rejste fra os i Kiel ;
de tog med færgen derfra til Korsør. Kokken skulle til København og
styrmanden til Præstø. Vor ungmand Jens Hilstrand gik af toget i
Kolding, og jeg kom til Hobro kl. 9 aften.
Jeg skrev et par gange til styrmanden angående mine ejendele ;
han havde endnu ikke haft held til at få vort tøj, skibskister og køje
sække ført til København udenom karantænen. Så skrev jeg selv til
Donderdal om at afsende mine ting, og det gjorde han, men så fik
jeg meddelelse fra De danske Statsbaner, at mit tøj ikke måtte føres
over grænsen ved Vamdrup. Jeg vidste ikke hvad jeg skulle gøre, men
så slog den tanke ned i mig at gå ned til politifuldmægtig Fischer på
politistationen og klage min nød for ham. Jeg skulle jo ud at sejle
igen, og foråret nærmede sig. Jeg forklarede ham om forholdene, og
han bad mig sætte mig ned. Hvad har De i den kiste og køjesæk?
spurgte han, og jeg forklarede ham det. Har De købt noget af det hos
en marskandiser eller som gammelt tøj af andre? Nej, sagde jeg, og
så skrev han et brev, lukkede det og rakte mig det over skranken.
Hvor meget skal jeg give Dem for det? Ingenting, men De skal huske
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at sætte et 8-øres frimærke på! Brevet var stilet til Indenrigsministeriet,
og kort tid derefter fik jeg en anmodning om at komme hen på den
stedlige toldbod. Da jeg åbnede for sagerne, så jeg, at tøjet var ødelagt
af mug, min harmonika var opløst i limningerne, i en kasse cigarer var
cigarerne bløde at klemme på, men det værste var mit køjetøj, som
var belagt af mug. Det eneste, som kunne bruges, var mine søstøvler ;
de var mugne, men det kunne vaskes af, og så var de lige gode, når de
blev tørret langsomt. Jeg kom ingen penge af med på toldboden.
Den 2i. marts 1893 mønstrede jeg ud her i Hobro med jagten
„Karoline Marie“ af Hobro, skipper Niels Junge. Vi bestilte næsten
ikke andet end at sejle med cement fra cementfabrikken „Cimbria“ i
Mariager fjord til danske havne. Vi var kun os to, skipperen og jeg;
jeg var påmønstret som matros med den sædvanlige hyre 50 kr. pr. md.
Nu skulle jeg igen til at lave skippermad i kabyssen, ligesom da jeg
begyndte at sejle. Jeg manglede kammerater som i de større skibe.
Skipperen her var en midaldrende mand og ikke snaksom ; han havde
ikke sejlet ude med større skibe, men havde været fisker fra Mellerup
i Randers fjord. Tiden gik, og jeg købte det ene efter det andet af
det, jeg manglede af tøj, i stedet for det, jeg fik hjem fra Holland.
Hen i juli måned, da vi lå og lossede cement i København i Tegl
gårdshavnen, som blev ombygget til Frihavn, gik jeg en tur i land og
traf da på en af mine bedste venner, som netop var blevet afmønstret
fra en Svendborg skonnert. Vi besluttede da at søge hyre sammen i et
skib, og jeg lod mig afmønstre fra „Karoline Marie“ og lod mit tøj
føre hen i hans logi, hvorfra vi gik ud for at søge hyre. Det var nu
ikke så let, som vi troede ; der var ellers hyrer nok for en enkelt mand,
men ikke for to. En dag vi kom hen til forhyringsagent Wulf i Told
bodgade, lykkedes det dog for os at få hyre sammen, nemlig på damp
skibet „Thingvalla“, kaptajn N. Berentzen. Jeg ser i min søfartsbog,
at vi blev påmønstret d. 15. juli 1893. Skibet var endnu ikke ankom
met fra Stettin. Den dag det ankom og lagde til ved Larsens Plads,
gik vi to nye mænd ombord med vort kluns. Lukafet var under øverste
dæk forude. Skibet var halvt damp- og halvt sejlskib, forreste mast var
tilrigget med bredfok, under- og overmerssejl og bramsejl.
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I København var vor arbejdstid ligesom folks i land, nemlig fra
6 morgen til 6 aften, men i Kristiania drejede søvagten, ligesom da vi
sejlede dertil. Vi skulle jo afsted igen næste morgen. Nogle af vore
folk i lukafet blev ombord og hvilede sig eller sov ligesom tilsøs, andre
gik i land for at more sig. En af dem, en lille svensker vi fik ombord
i København, havde fået så meget spiritus, at han ikke kunne styre
sig selv. Da han kom ombord, sprang han rundt i lukafet som en gal
med en spisegaffel i hånden og råbte: Ingenlunde skulle vi ruskes og
tuskes med bare næver, men med lange, rælige knive, så blodet skal
rinna som på Jesu Kors! En anden svensk matros, en stor kraftig
mand, ville tage gaflen fra ham, men under tummelen gik lampen
ud, og glasset faldt på bordet. Jeg listede mig i mørket ud af lukafet
og gik en tur i land. Da jeg kom tilbage, lå han på gulvet med begge
arme surret fast ind til kroppen og sparkede med benene og skældte
ud. Jeg sagde til Jens, min mangeårige ven, som jo også var ny mand
ombord i „Thingvalla“, ligesom jeg: Her er vi nok kommen tidlig
nok, jeg vil ikke blive her mere end den ene rejse! - Jeg heller ikke!
sagde Jens.
Næste morgen sejlede vi til Kristiansand, hvor vi ankrede op på
reden for at tage passagerer og post ombord. Derfra gik rejsen direkte
til New York nord om Skotland.
Kosten var udmærket ombord i „Thingvalla“. Vi fik friskbagt brød
hver dag, da vi havde bager ombord, og maden var overmåde god.
Vi havde to kokke og to køkkener ; det store køkken kogte ved damp
rør fra maskinen, det mindre ved almindelig ildebrændsel. Vi havde
læge ombord, han var islænder sagdes der. Vi havde også jordemoder,
men samtidig en mellemdæks opvarterske.
Der blev fortalt i lukafet, at vi gik over ad den nordlige kurs og
tilbage ad den sydlige, siden „Thingvalla“ for fem år siden sejlede
„Gejser“ ned, og man kan desuden træffe is drivende med polar
strømmen sydover. Inden vi kom til New York, stoppede vi op ved
Staten Island, en lods- og karantænestation på sydsiden af floden.
Der fik vi lods ombord, som lodsede os til Hoboken kaj i Brooklyn,
hvor de tyske Hamborg- og Bremenlinier og en hollandsk linie havde
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S/S „ Thingvalla“ af København (D/S Thingvalla), bygget af Burmeister &
Wain 1875; 2503 brt., 1200 hk. Skibet, der var rigget som 3-mastet skonnert,
gik i en årrække mellem København og USA og befordrede mange tusinde
emigranter til „det nye land.“ - Maleri af den danskfødte maler A. Jacobsen,
New York 1879.
The emigrant steamship „Thingvalla“ of Copenhagen, built in 1875.

kajplads sammen med Thingvallalinien. Derfra blev passagererne
sammen med deres rejsegods sejlet et andet sted hen for at blive god
kendt til at komme i land og bosætte sig. Derfra fik vi to unge svenske
karle tilbage den dag, vi skulle afsejle ; de fortalte, at de havde for få
penge med til at komme i land. De havde en slægtning, som boede
langt inde i landet, og havde han været tilstede og taget sig af dem,
kunne de være blevet derovre. De var dog ved godt mod og ville der
over igen, når de fik penge nok. Disse to blev jeg sat til at passe på,
så de ikke stak af i land, men det kunne de ikke alligevel, da der stod
vagt ved landgangen.
Hvorfor forholdene var så dårlige i mandskabslukafet ombord i
„Thingvalla“, fik jeg forklaring på, da vi kom til Stettin, vor første
anløbsplads herhjemme. Da kom anden-styrmand hen i folkelukafet
og spurgte hver enkelt mand, om han ville blive med „Thingvalla“
på næste rejse. Sagde manden nej, gjorde styrmanden en vedtegning i
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sin lommebog, sagde han ja, skrev han ikke i bogen. Jeg kunne forstå,
at styrmanden ville have rede på dette forhold, inden han meddelte
forhyringsagent Wulf i Toldbodgade, hvor mange mand han skulle
have parat til mønstring, når vi kom til København.
Der var også andre forhold, som undrede mig. Hvergang vagterne
i søen skiftede, blev hver mands navn i den nye vagt råbt op, og
navnet skulle besvares med at vedkommende sagde: her! Men dette
kunne han jo få en anden til at sige. Jeg er overbevist om, at den
vagthavende styrmand af udseende kun kendte dem, som havde sejlet
med „Thingvalla“ i længere tid. Rortørnene besørgedes af fire kvartermænd, som vi kaldte dem ; de havde deres eget pænere lukaf under
kommandobroen. Udkiggen i stævnen var der mandskab nok til på
den fire timers nattevagt. Resten af det vagthavende mandskab brugte
tiden på forskellig vis, nogle gik ind på ristværket over fyrpladsen og
slangede sig på en gammel madras, men det var ikke noget behageligt
sted at ligge, især når fyrbøderne rensede fyr og dampen af vandet,
de slukkede gløderne med, steg op gennem ristværket. Der var for
mange overkomplette folk på nattevagterne, og der var for få til dag
vagterne.
Hver morgen inden passagererne kom på dækkene, skulle der spules.
Der blev kaldt mandskab sammen med hver sin kost og bådsmanden
med spuleslangen, og så gik det løs med kommando: En to, en to!
af bådsmanden, over dækkene for og agter. Der blev sagt ombord, at
de amerikanske kul duede ikke ; derfor blev der fyldt kul på i Køben
havn fra et skib med engelske kul, som lå og ventede på os ; han halede
hen på vor yderside og lossede derfra kullene ned i vore kulluger.
Den del af det gamle mandskab, som ikke skulle, og dem, der ikke
ville med mere, blev afmønstret dagen efter, at „Thingvalla“ var for
tøjet og begyndte udlosningen. Min gode ven og kammerat Jens Sø
rensen ville hjem og se til sine forældre i Mogenstrup ved Hobro, og
jeg ville søge ny hyre med et større sejlskib. Vi blev afmønstret den
8. september 1893.
Derpå udmønstrede jeg den 21. september 1893 mec^ skonnert
„Karen“ af Marstal. Den lå sejlklar ved Havnegade og skulle til Gefle
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i Sverrig og laste papirmasse til London. Papirmasse er ender af bræd
der og tømmer, som bliver savet fra, når de skal have en vis længde,
sagde styrmanden ; før i tiden kunne man hente det gratis til kabyssen,
og man kunne fyre med det en hel rejse, nu bliver det revet op til at
lave papir af, sagde han. Skipperen og styrmanden så ud til at være
i 50-års alderen. Sammen med kokken var vi fire mand i lukafet.
Kokken var en nylig konfirmeret velvoksen dreng, skipperen var hans
onkel og styrmanden hans læremester i kabyssen. Hvor var der frede
ligt og roligt i sådan en lille skonnert imod livet i „Thingvalla“! Vi
lossede vor last i South Commercial Dock i London, og der fik vi
vor ballast fra en pram, inden vi afsejlede til Dysart i Skotland, hvor
vi lastede kul til Kerteminde. Der skulle „Karen“ lægges op for vin
teren og agere pakhus for korngrosserer Elias B. Muus i Odense. Da
vi var udlosset og lastrummet spulet rent, sagde skipperen til os, at vi
kunne komme med „Karen“ igen næste forår, - men du, Thorvald,
er stoppet og er indkaldt til marinen den 27. april ; du må dog godt
sejle i indenrigsfart til den tid. - I de mindre marstalskibe var tiltalen
til folkene altid Du, men De til skipper og styrmand.
Det var imidlertid ikke til at få hyre med de mindre skibe i inden
rigsfart om vinteren, for de lagde i regelen op ved juletid. Derfor
rejste jeg hjem til mine forældre i Hobro. Jeg fik 10 kr. om måneden
fra marinen til at leve for indtil indkaldelsen.

Forfatteren mødte på Holmen 27. april 1894 for ai aftjene sin værne
pligt, men blev på grund af en brokskade kasseret 1. maj.
Derefter rejste jeg hjem til mine forældre i Hobro og fik mit søtøj,
min køjesæk og skibskiste i orden, hvorpå jeg rejste til København
igen. Jeg fik straks hyre ved Grell i Havnegade med en brig „Ellen“
af Fredericia. Den lå på Tyske Plads ovre på Christianshavn. Der var
dog ingen brig af det navn derovre, men der lå en brig som hed
„Albert Reimann“, hjemmehørende i Barth. I den gik jeg ombord for
at høre, om der havde ligget en brig her, som hed „Ellen“. Den mand,
jeg traf, sagde, at det var „Ellen“, og de havde ikke endnu fået de
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nye navnebrædder fra maleren. Nå, så er det jo skibet, jeg skal med
som matros, sagde jeg. Velkommen, sagde manden og gav mig hån
den, det var styrmanden. Han hjalp mig mit kluns ombord og anviste
mig min køje i lukafet, så kunne jeg jo sove der ombord. Jeg spurgte
ham, hvor vi skulle hen. Til Archangel med tomt skib at laste grå
havre til England for ordre, sagde han, men endnu er vi to ene om
bord. Jeg spiser for egen regning her ovre i en restaurant, og der kan
du også nok spise. Det gjorde jeg så. Jeg fik at vide af styrmanden,
at „Ellen“ var solgt af tyskerne til en kulimportør Rasmussen i Frede
ricia, og at kaptajnen var en yngre mand, som også hed Rasmussen,
måske i slægt med rederen. Kaptajnen kom en tre-fire dage efter mig ;
han så ud til at være i trediverne. Nu blev der liv ombord. Kokken
var bornholmer, kunne man høre på hans accent.
Vi manglede endnu to letmatroser og en ungmand, så var besætnin
gen fuldtallig med fire matroser, fire letmatroser og to ungmænd, men
dem måtte Grell i Havnegade vel snart sende. Ballasten var i skibet,
men den var endnu ikke sikret med et slingreskot, som kunne hindre,
at den faldt ud i siden af skibet under stærk krængning.
Da besætningen var fuldtallig, stak vi af med en bugserdamper
for boven ud i Øresund, hvor alle sejl blev sat for at fange den om
trent stille sommervind. Jeg blev klar over, at en brig med råsejl på
begge master fordrede mere mandskab end en skonnert, hvor kun den
forreste mast var skværrigget. Vi havde en fin rejse og land i sigte.
En nat jeg havde rortørn fra klokken 11 til 12, kom kaptajnen op ad
kahytstrappen og sagde: Den er 8 glas og dermed vagtskifte! Jeg slap
roret med den ene hånd og slog de sædvanlige fire dobbeltslag på
skibsklokken bag ved mig, der tilkendegiver, at den fire timers vagt
er udløben. Så sagde kaptajnen: Nå, der ser man jo midnatssolen!
Den havde jeg ikke lagt mærke til, for jeg havde i mine egne tanker
haft øjnene hæftet på kompasset. Da jeg blev afløst af den nye vagt
fra 12 til 4, gik jeg hen i lukafet efter en flaske, hvorpå jeg halede
en pøs vand op af havet lige i den solstribe, den matte sol kastede mod
skibets bagbordsside, og hældte 3-pægle flasken fuld. Nogle af mine
kammerater ville gerne have noget af dette vand, der var taget op af
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Kronborg set fra stranden ved Grønnehave, Helsingør, fotograferet omkr. 1890,
da de hvide sejl endnu beherskede verdenshavene. En flåde af sejlskibe har
været opholdt af vinden i Sundets nordlige tragt og letter nu for at gå sydpå. Foto på Handels- og Søfartsmuseet.

The Sound near Kronborg Castle in the days of sail {ab. 1890).

det nordlige Ishav, som midnatssolen havde skinnet på. Jeg hældte
noget i en klar medicinflaske, ikke helt fuld, lukkede den med en
korkprop og forseglede den med lak, og uden på flasken anbragte jeg
en seddel, hvorpå stod skrevet: Dette vand er optaget af det nordlige
Ishav i midnatssolens skin i juli måned 1894. I årenes løb udvikledes
noget i vandet som videnskaben kalder plankton, og som visse fisk
lever af.
Da vi havde passeret Nordkap, Norges nordligste punkt, kom vi
ud i Barentshavet. Der styrede vi sydøst langs halvøen Kola. Den
rundede vi og styrede sydefter, indtil vi kom i Det hvide Hav. I
havets sydøstlige hjørne ligger Archangel ved Dvinaflodens udløb.
Ad denne flod kom prammene, som vi lastede havren fra. Den blev
trampet af mænd, der gik rundt i vor last efter hvert nyt lag havre,
vi fik ombord. Der fandtes vist nok ingen lods på disse kanter, far
vandet var åbent og bredt og godt afmærket med båker, sømærker i
forskellige stillinger, ligesom angivet i søkortet. Archangels havn er
nærmest en fiskerihavn, og selve byen er lille, ensom og gammeldags,
uden jernbane eller andre trafikmidler.
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Vi skulle til England for ordre, som det hed ; vor havrelast var
ikke solgt. Vi anløb Edinburghs havn Leith i Skotland, og der lå vi
i to dage, inden vi fik ordre fra rederen, at vor losseplads var London.
Dertil havde vi også en fin rejse. Vi skulle losse vor last i South Com
mercial Dock.
Medens vi lå der, fik vi besøg af den danske sømandspra^st. Han
havde en gammel svensker med til at bære sin taske. Det vakte nogen
undren i lukafet, at kun den gamle svensker kom ind til os, - præsten
var i kahytten hos kaptajn og styrmand. Vi blev indbudt til kirke
om søndagen, men kun jeg gik derhen, både for at høre den hovne
præst prædike, men mest for at se en sømandskirke indvendig. Kirken
lå i Westindia Docks Road mellem jernbanespor og pakhuse, og lig
nede en dansk, hvidkalket landsbykirke. Jeg købte en bibel af den
gamle svensker, en solid bog i læderbind, for 2 shilling og 6 pence,
udgivet af Det britiske Bibelselskab, men trykt i Kristiania 1891 på det
danske sprog og i den tids danske bogstaver.
Medens vi lå i London, kom der telegram fra rederen, at kaptajnen
skulle søge fragt til dansk havn, fordi „Ellen“ skulle klasse og indgå
i dansk assurance. Det blev fra Beckton, en gasværksby øst for London,
med koks til Odense, hvor vi alle blev afmønstret.
Jeg rejste til København for at søge ny hyre, men det var sløjt med
sejlskibshyrer, og en dag fik jeg brev fra min fader, som mente, jeg
hellere skulle komme hjem og begynde den skolegang, jeg så ofte
havde talt om. Det gjorde jeg, og nogle dage efter hjemkomsten
rejste jeg til Ålborg og gik ud på navigationsskolen for at høre nær
mere om forholdene. Jeg tog derud lige før middag for ikke at for
styrre undervisningen for meget. Der var ikke noget kontor på skolen,
men hos forstanderen, ingeniør Kerstens ; derfor gik jeg ind i en skole
stue og talte med skolens yngste lærer Rasch. Han bad mig vente et
øjeblik, så sluttede han undervisningen, det var jo middag. Da skole
stuen var tom, kom jeg frem med mit ærinde om at blive optaget som
elev til sætteskipperprøven. Han betænkte sig et øjeblik, og så sagde
han: Vi har slet ingen elever til sætteskipperprøven, mærkelig nok,
men det er jo kun et par år siden, denne lov trådte i kraft sammen
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Artiklens forfatter, Thorvald Nielsen, som 90-årig ved havnen i Hobro,
hvor han gennem en årrække var havnefoged.
The author, go years old, in the harbour of Hobro, where he was
a harbour-master for several years.

med loven om fiskeskipperprøven. Tror De ikke De kan læse til fiske
skipperprøven? Det er den gamle styrmandseksamen, der er lavet lidt
om ; der er blot kommet lidt nyt til. Det ved jeg ikke, svarede jeg.
Jo, det går nok, vi prøver, sagde han, men vi vil helst, at eleverne
begynder på skolen den første eller senest den anden i hver måned,
kan De vente til første december? Ja, det kan jeg godt, svarede jeg og
tænkte, det er da en flink og venlig mand.
Så mødte jeg på skolen den første eller anden december 1894. Jeg
fik udleveret en seddel, som jeg kunne købe efter, hvad jeg skulle
bruge i skolen, et søkort over hjemlige farvande, en særlig lineal, en
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passer, en vinkel med mere, som jeg ikke nu erindrer. Lærer Rasch
spurgte, om jeg havde fået logi? Nej ikke endnu, jeg har sidste nat
boet på Sømandshjemmet og det kan jeg jo gøre, indtil jeg finder et
roligt sted. - Et sådant sted kan jeg skaffe Dem, det er ikke langt her
fra, vi kan følges ad derhen. - Mange tak, sagde jeg, og da det blev
middagspause, fulgtes vi hen i Knudsgade nr. 7 hos en bogholder
Jensen. Der kunne jeg både bo og spise for 35 kroner om måneden.
De havde en 3-værelses lejlighed, og jeg kunne have rådighed over
deres pæne stue ud mod Knudsgade. Foruden mig spiste endnu en
elev fra skolen middagsmad der ; han boede hos en møller Hansen i
Poul Paghsgade og skulle have eksamen for at kunne føre sin faders
fiskekutter „Skagen“.
Pensumet, der krævedes af os, var aritmetik og geometri, praktisk
regning med hele tal, almindelige brøker og decimalbrøker, propor
tioner, rette liniers gensidige stilling, cirklen, trekanten, kuglen og
linier på dens overflade, decimal- og cordeskala. I navigation: Loggen
og loddets indretning og brug; kompassets misvisning og deviation;
afdrift og strøm; kort begreb om søkort; at bestemme skibets sted i
kortet ved pejling og afstand, samt ved krydspejling; ved afsætning i
kortet at kunne finde kursen og distancen to steder; gradenet på
jorden og på himmelkuglen ; reflektionsinstrumentet ; bestemmelse af
bredden ved højden af solen i meridianen. Endvidere: Internationale
regler ; brug af redningsapparater, de internationale søvejsregler.
For at bestå krævedes 18 points. Højeste karakter 42. Jeg erholdt
karakteren 27, ifølge mit eksamensbevis, dateret Ålborg, den 14. marts
1895, signeret J. A. D. Jensen, navigationsdirektør.

Efter eksamen sejlede fortælleren, der i mellemtiden var blevet gift,
et par korte rejser med et dampskib og med et sejlskib, hvorefter han
tog arbejde på pontonbroen i Ålborg, men efter kort tid købte han en
jagt „Otto“ på 22 tons for §00 kroner og lod den hjemskrive i Hobro.
Med den sejlede han på Limfjorden og østjyske havne indtil 1900,
hvorefter han slog sig ned som købmand i Hobro. I 15 år sad han i
byrådet, og 1921 blev han havnefoged i Hobro.
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A SAILOR IN THE 1890’s
Summary
Thorvald Nielsen was born in Hobro in 1870. On leaving school he started
work in an ironmongers, but the call of the sea was stronger and in 1888 he
sailed on his first ship the jacht “Marie” of Marstal. In the following years he
sailed on a number of Danish sailing and steam ships in the North Sea and
the Baltic. Part of his reminiscences from this time we bring here.
In 1892 he shipped on board the three masted schooner “Geres” of Elsinore.
From Elsinore they sailed to Memel where they took on a cargo of planks for
Bremerhaven. In Bremerhaven two of the crew deserted and a third was
drowned in the harbour. To replace them three Germans were taken aboard.
The dead man’s gear was sealed by the Danish consul but could not be put
ashore in any Danish harbour because cholera had broken out while the ship
lay at Bremerhaven, and the whole of Germany was considered infected by
cholera. Therefore the things had to remain on board for the rest of the
summer.
At the end of May the “Geres” sailed for Kronstadt with a cargo of furnace
coke. On this voyage the crew were plagued by bugs which the mild spring
brought forth in hundreds so that at last the crew were forced to move out
of the deckhouse into the hold. When it reached the Sound the ship anchored
off Elsinore to take provisions aboard, but because of the cholera in Germany
everybody had to stay aboard. In Kronstadt they were allowed ashore after
a medical examination. Otherwise this harbour was not particularly pleasant
to lay in. All fire on board was forbidden, including smoking, and food had
to be cooked ashore. Rations were rather meagre and the quality of the salt
meat and the ship’s biscuit left a lot to be desired.
These and other matters for dissatisfaction resulted in the crew went aft and
demanded that the consul come aboard. When this was refused them they all
decided to go ashore and see the consul. He was not present, but the following
day he came aboard and poured oil on the troubled waters by making the
captain promise that the crew would be allowed to clean out the deckhouse
in working hours when they put to sea. Their complaints about the quality of
the food, however, were not considered justified.
For a second time the “Ceres” sailed for Bremerhaven with a cargo of
timber, and from there to Gefle in Sweden with furnace coke. In the Sound
the same formalities and security measures as regards provisioning and going
ashore applied. From Gefle the “Geres” sailed to Amsterdam. Passing through
the Sound there were difficulties because of wind and tide and in the Skagerak
for the same reason the “Geres” had to run up under the coast of Norway,
which, however, she managed without the help of a pilot. In Amsterdam an
old harbour pilot came aboard who had sailed on the “Geres” eighteen years
before when she was Dutch owned and called the “Jan van Brakel”.
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In Amsterdam the entire crew was paid off and the author took the train
home to Hobro. In the spring of 1893 he signed on once again, this time on
board the jacht “Karoline Marie” of Hobro, and sailed between various Danish
ports. In Copenhagen he met a friend and together they signed on aboard the
S.S. “Thingvalla”, which took emigrants to America. There is a vivid account
of the conditions the crew lived under. Later in the summer the two were
paid off and the author’s next voyage was with the schooner “Karen” of
Marstal. It took a cargo of pulp from Copenhagen to London and then sailed
in ballast to Dysart in Scotland.
In 1894 the author had to return to Denmark and report to Holmen for his
military service. In fact he was rejected because of a rupture. He next signed
on aboard the brig “Ellen” of Fredericia. The “Ellen” sailed in ballast round
the north of Norway, through the Barents Sea to Archangel at the south east
corner of the White Sea. Here they took aboard a cargo of oats for England.
They unloaded in London. Here the Danish minister to seamen came aboard
and invited the crew to come to church on Sunday. The church was near the
docks and looked exactly like the whitewashed church of any Danish village.
From London they sailed for Odense, with a cargo of coke, and here the
crew was paid off. After this the author went home, and then took a course at
Alborg School of Navigation, where he obtained his mate’s certificate in 1895.
He sailed for a few more years, then settled down as a grocer in Hobro, where
he was on the Town Council for fifteen years. In 1921 he became harbour
master of Hobro.

ELB-LODSERIET
UNDER DEN DANSKE ENEVÆLDE
Af

Kai Detlev Sievers

Elben har altid været et af verdens vigtigste og far
ligste farvande. I Elb- og Nordsø-lodseriet deltog i
enevældens tid lodser fra Hamborg, fra Hannover
og fra den danske helstat (den holstenske kyst og
Helgoland). Man får i den følgende udredning et
levende indtryk af, hvor mange forviklinger konkur
rencen mellem parterne afstedkom, og med hvor stor
nidkærhed og tålmodighed den danske enevældes
embedsmænd forsøgte at gøre ret og skel mellem sine
undersåtter. Dr. Kai Detlev Sievers, der er viden
skabelig assistent ved Kiels universitet, har opholdt
sig længere tid pd Handels- og Søfartsmuseet for at
studere museumsvæsen samt dansk søfarts- og kultur
historie.

danske helstat under Johann Hartwig Ernst Bernstorff (17121772) og Andreas Peter Bernstorff (1735-1797) var udtryk for
en frugtbringende udvikling inden for den oplyste enevælde. Fjernt
fra enhver overdreven trang til at ville dirigere undgik de to statsmænd
fremfor alt en voldelig centraliseringspolitik og indrømmede navnlig
hertugdømmerne Slesvig og Holsten vidtgående friheder med henblik
på en selvstændig udvikling. Økonomisk-politiske foranstaltninger som
f. eks. bygningen af Ejderkanalen, som forbandt Nord- og Østersøen,
var til gavn for handel og vandel og gav befolkningen en højere vel
stand. Den danske helstat rakte fra Island og Nordkap til Elben, der
ikke blot havde betydning som naturlig og politisk grænse, men som
også havde berøringspunkter med de sydlige naboer, Hamborg og
kur fyrstendømmet Hannover. Alle tre stater var parthavere i Elblodseriet, og derfor bestod der nødvendigvis på dette område visse
en
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forbindelser mellem dem. Det kunne naturligvis ikke undgås, at der
forekom komplikationer i spørgsmålet om lodseriet, og således opstod
fra tid til anden, særligt i forholdet til Kurhannover, spændinger, som
dog kun havde ringe betydning inden for hele dette omfattende stats
apparat. På den anden side voldte undersåtterne myndighederne be
kymringer, fordi de på enhver tænkelig måde tragtede efter at komme
til at nyde godt af den indbringende lodsvirksomhed. Fremfor alle
førte folk fra Helgoland og Blankenese en ret bitter strid om lodseriet
i Elbmundingen. Men heller ikke fiskerne fra Glückstadt og Neu
mühlen kunne enes om deres rettigheder. Således måtte den danske
konge selv gribe ind i forvaltningen og skabe ro. Derved viste både
han og hans embedsmænd fra de øverste til de nederste stillinger stor
forståelse for lodseriets krav og en ofte forbavsende ansvarsfølelse med
henblik på at opfylde pligten til at sørge for undersåtterne. En under
søgelse af lodseriet i Slesvig-Holsten under den danske helstat vil derfor
foruden sit kulturhistoriske indhold også give et bidrag til forståelse af
den så ofte dadlede enevældige stat, som man almindeligvis anser for
at være en sjælløs mekanisme uden forståelse for folkelivet.

i. Lodseriet på Elben \
Foruden lodserne fra Hannover og Hamborg drev også fiskerne i
herskabet Pinneberg i Holsten lodseri. Dog først den i. februar 1762
lod kong Frederik V af Danmark, i sin egenskab af herre over hertug
dømmet Holsten, for at sikre handel og skibsfart oprette et lodsselskab,
som gjorde ende på de hidtil bestående vilkår. Thi nu kunne ikke
længere en hvilken som helst fisker lodse på Elben efter sit eget for
godtbefindende ; nu var antallet af de berettigede begrænset af visse
betingelser, som også skabte en nyordning for det danske lodseri på
Elben. Det blev således fastsat, at kun den måtte være lods, som hørte
til lodsselskabet og havde svoret troskabsed samt havde lodstegn med
nummer. Der forudsattes endvidere en lodseksamen, som blev afholdt
i nærværelse af landdrosten i Pinneberg eller en af ham udpeget sted
fortræder, af lodskaptajnen samt oldermændene og bisidderne. Man
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Kortskitse over Elben og Helgolandsbugten med de i teksten nævnte lokaliteter.
Die Elbe und die Helgoländer Bucht mit den im Text vorkommenden Ortsnamen.

fordrede kendskab til skibenes bygning og navigation og til dybder og
strømme i Elben. Efter at prøven var bestået, blev der udleveret et
bevis i form af et certifikat. Tallet på de ordinære lodser var fastsat til
30 og ligeledes 30 for de ekstraordinære. Medens de ordinære modtog
det samlede beløb i lodspenge, måtte imidlertid de ekstraordinære
nøjes med halvdelen ; disse havde til gengæld lov til at gå på fiskeri.
Lodsstillinger, som blev fri, skulle i lige forhold besættes med fiskere
fra Blankenese, Neumühlen, Ovelgönne og andre steder langs Elben.
Det var en faglig forudsætning for lodserne, at de alle havde udøvet
fiskeri mindst 5 år forud og var mellem 25 og 60 år. Alle lodser stod
under lodskaptajnen, der skulle give dem meddelelse om rækkefølgen
af deres tjeneste, for at de i god tid kunne holde sig rede. Desuden
sørgede han for, at der i St. Margarethen 2 lå tilstrækkeligt mange lods
joller parat til at føre lodserne ombord, og drog omsorg for, at lodserne
sejlede i den tilbørlige rækkefølge. For hvert skib, der forlod Elben,
fik lodskaptajnen 8 lybske mark3 som betaling for sin ulejlighed, 2
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lybske mark for hvert nyt overtaget skib, som sejlede op ad Elben mod
Hamborg eller Altona, såfremt det var blevet lodset fra Neumühlen.
Derimod tilkom der lodskaptajnen 4 lybske mark, hvis lodsen havde
hentet skibet længere borte fra. Ved nyoptagelsen af lodser kunne
lodskaptajnen forlange 1 rdl. og ved den kvartårlige andelsudbetaling
den sum, som en ordinær lods havde krav på. Heraf kan man se, at
lodskaptajnen financielt indtog en meget uafhængig stilling i selskabet
men på den anden side bar et stort organisatorisk ansvar. Han måtte
ej heller fortie nogen forseelser ; i så fald truedes han med afsked. Hvis
han modtog klager over lodser, skulle han undersøge dem efter regle
mentet og stille klageren tilfreds, hvis denne havde krav derpå. Om
vendt skyldte alle lodserne ham lydighed.
Til at forsørge gamle lodser, der var afskediget fra tjenesten, og for
at sikre enkerne og de forældreløse en understøttelse opretholdt Elb
lodsselskabet en kasse. Den blev forvaltet af to oldermænd og bisiddere,
der var valgt af medlemmerne. Hvert år trådte oldermændene tilbage,
og bisidderne rykkede op. Man aflagde regnskab til nytår. Straks efter
at lodserne var vendt tilbage fra en lodsning, afgav de hele deres for
tjeneste til kassen, som af dette beløb fik 8 sk. for hvert skib, der gik
fra Neumühlen til Altona eller Hamborg, og yderligere indkasserede
4 sk., hvis det var lodset ind fra åben sø. Restbeløbet fik lodserne kvar
talsvis udbetalt. Derved fik hver af dem uden forskel den samme sum,
„måtte han end have haft flere eller færre skibe at betjene.“ 4
Elb-lodserne bar som tegn på deres bestilling i et bånd et aflangt,
firkantet tegn af bly, som på den ene side bar indskriften „Königlich
Dänische Elblotsengesellschaft“ og på den anden side lodsnummeret.
Hver lods havde pligt til først at vise skipperen sit tegn ; denne skulle
så til gengæld angive sit skibs dybgående, thi deraf afhang lodsens an
svar og dermed hans fortjeneste. For et helt eller kun halvt lastet skib,
som blev bragt ud i åben sø fra Hamborg, Altona eller Neumühlen,
fik han i vintermånederne (fra 1. september til 30. april) 5 lybske mark
for hver fods dybgående, i sommermånederne kun 3 lybske mark 8 sk.
Hvis skibet derimod kun var i ballast, var det i vintermånederne kun
3 lybske mark pr. fod, om sommeren kun 2 lybske mark pr. fod. Pen-
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gene gjaldt som fortjent, når lodsen havde bragt skibet ud i åben sø.
Hvis sejladsen blev sinket på grund af isgang eller andre forhindringer,
skulle skipperen betale lodsen 2 lybske mark i liggepenge for hver to
timer. Der var også faste takster for skibe, der blev lodset op ad
Elben. Således skulle der erlægges for hver fods dybgående 1 lybsk
mark 8 sk. for strækningen fra Stormundingen eller Glückstadt til
Stade eller Wittenberge, 12 sk. fra Stade til Neumühlen og 3 sk. fra
Neumühlen til Hamborg eller Altona. Op ad Elben i hårdt vejr kunne
lodsen forlange mere end det sædvanlige og undtagelsesvis beholde
denne fortjeneste uden at skulle aflevere den til lodskassen. Hvis skibet
derimod på grund af uvejr blev presset tilbage op ad Elben, skulle
lodsen føre det ud igen for den halve pris. Enhver lods havde pligt til
at lade skipperen underskrive en formular med oplysninger om lods
ningen og betalingen derfor.
Det danske Elb-lodsselskab lagde særlig stor vægt på, at dets med
lemmer opførte sig „kristeligt og høfligt“, særligt over for fremmede
købmænd og skippere. Derfor medførte forseelser i tjenesten ret hårde
straffe. Den der som lods med forsæt eller som følge af grov uagtsom
hed tilføjede en skipper skade, måtte regne med fæstningsstraf eller
livsvarigt fængsel. For uforsigtighed fik han en bøde eller mistede sin
bestilling. Desuden hæftede han i skadestilfælde med sin formue.
Drukkenskab straffede man med 6 rdl. I gentagelsestilfælde kunne
lodsen suspenderes et halvt år uden løn ; hans kvartalsvise andel til
faldt lodskassen.
Denne velgennemtænkte lodsordning, der i fuldt omfang imødekom
både lodsernes krav og de økonomiske muligheder for handel og sø
fart, bestod imidlertid kun i fem år. Allerede i 1767, da det efter
svære forhandlinger lykkedes den ældre Bernstorff at bevæge Rusland
til at give afkald på den gottorpske andel i Holsten, blev loven for
„Königlich Dänische Elblotsengesellschaft“ ophævet igen efter til
skyndelse fra Hamborgs side og den gamle tilstand genindført, hvor
efter det var tilladt enhver søfarende, der var bosiddende i herskabet
Pinneberg, at lodse for egen regning og på eget ansvar. Med rette
gjorde den kongelige storbritanniske regering og den kurfyrstelige lüne-
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burgske regering for hertugdømmerne Bremen og Verden derimod
gældende, at lodsvæsenet truede med at komme i en farlig uorden,
fordi mange skippere nu kunne fristes til at engagere en lods, der for
langte mindst muligt i løn. Man pressede derfor på fra hannoveransk
side for at få genindført et lodslav for de holstenske fiskere ; det var
nemlig sådan i det hannoveranske område, at kun erfarne fiskere, der
tilhørte et lodsselskab, havde lov til at lodse. Man foreslog derfor det
danske kancelli i Glückstadt, hvem disse sager var underlagt, at gøre
fælles sag og forbyde det såkaldte bilodseri. Dette stødte imidlertid
på vanskeligheder. Thi ophævelsen af lodsordningen af 1762 var sket
efter Hamborgs ønske5, og det var et spørgsmål, om hansestaden uden
videre ville bifalde en ny ordning. Men uden den ville enhver reform
inden for Elb-lodseriet være resultatløs, thi Hamborgs økonomiske
indflydelse var stor og omfattede i særlig grad skibsfarten. Forøvrigt
havde hansestaden allerede længe krævet sin ret til ved den røde
tønde ved Cuxhaven at tage imod de skibe, der skulle op ad Elben,
og lodse dem videre. Siden den danske lodsordning var ophævet, måtte
lodserne fra Övelgönne og Neumühlen først gå ombord ved „Bösch“6
ved St. Margarethen, hvor admiralitetslodserne fra Hamborg overgav
skibene til dem. En hansestadsgalliot vogtede omhyggeligt over Hamborg-lodsernes forret og noterede sig om fornødent de skibe, der brød
den. Desuden havde hamborgerne fra gammel tid lodset skibe ned ad
Elben ud i åben sø, når de havde lejlighed til det.
Til trods for de bestående vanskeligheder kom der til slut den
18. februar 1785 et kongeligt reskript, som ganske vist ikke fulgte
den hannoveranske plan om fælles aftaler, men stillede en ensidig
nyordning i udsigt for de danske lodseridrivende ; men det betød dog
en genindførelse af forbuddet mod lodser uden næringstegn. De 50
medlemmer af lodsbroderskaberne i Övelgönne og Neumühlen, som
var bibeholdt efter ophævelsen af selskabet af 1762, der omfattede alle
de holstenske Elb-lodser, fik stadfæstet deres rettigheder til sammen
med lodserne fra Hannover og Hamborg at lodse skibe fra åben sø
ind til Neumühlen, Altona og Hamborg eller fra disse steder ud i
åben sø. Reskriptet opstillede en plan om at stifte et broderskab også

7i

St. Margarethen i Wilstermarsch, med „Böschhaus“, hvor Elb-lodserne havde
deres samlingssted. Foran ses Büttlerhafen, hvor deres lodsbåde ligger, til ven
stre Elben. — Litografi af H. Klinck på Altonaer Museum.
Fot. Otto Rheinländer, Hamburg.

St. Margarethen an der Elbe, mit dem Böschhaus, wo die Lotsen
ihren Treffpunkt hatten.

i Glückstadt, hvis medlemmer skulle føre de skibe, der gik fra åben sø
til Stör eller til Glückstadt eller fra Stor og fra Glückstadt til åben sø
eller til Neumühlen, Altona eller Hamborg. Der var dog forment dem
adgang til at indtræde i broderskabet i Ovelgönne, for at de ikke også
skulle kunne nyde godt af dettes rettigheder.
For lodserne fra Helgoland gjaldt det fremdeles, at de skulle af
levere de skibe, der var bestemt til Neumühlen, Altona og Hamborg,
til admiralitetslodserne i Hamborg ved den røde tønde ved Cuxhaven.
Derimod skulle de have lov til at lodse de skibe til deres bestemmelses
sted, der gik fra åben sø til Glückstadt og op ad Stör, endog mod
hamborgernes vilje ; disse ville kun overlade dem fartøjer, der sejlede
for dansk regning. Desuden skulle det foregå uden at krænke rettig
hederne for broderskabet i Glückstadt.
Alle de skibe, der kom fra Ej der og var bestemt til Glückstadt,

72

beholdt de lodser, der allerede var ombord. Hvis disse fartøjer imidler
tid gik videre til Neumühlen, Altona eller Hamborg, så skulle de på
højde med St. Margarethen overdrages til medlemmer af det hannoveranske, hamborgske eller danske lodsselskab.
Reskriptet sluttede med meddelelse om, at straks efter udstedelsen
af de nye lodspatenter til medlemmerne af broderskaberne i Ovelgönne
og Neumühlen skulle kun disse have eneret på at lodse de skibe op ad
Elben, der løb ind fra åben sø til Neumühlen, Altona og Hamborg.
Nyordningen af Elb-lodseriet for de danske undersåtter betød i det
væsentlige en genindførelse af tilstanden fra 1762. For at give den nye
bekendtgørelse den fornødne vægt, lod man overtrædelse af dens be
stemmelser straffe med fængsel og udlevering af de indtjente lods
penge til enkekassen i Ovelgönne. Naturligvis forløb overgangen til
de nye forhold ikke så gnidningsløst, som de nu eneprivilegerede bro
derskaber havde håbet. Når alt kom til alt, havde jo en hel del fiskere
ved Elben tjent mangen ekstra daler ved lodseriet, og selv om ikke
enhver af dem rådede over det fornødne kendskab, så havde dog
mange af dem været i stand til at føre indgående skibe gennem Elbens
farefyldte løb, ligeså godt som de få udvalgte medlemmer af lods
selskaberne. Disse vågede nu skinsygt over deres eneret til at lodse, og
de sørgede for, at ethvert tilfælde af lovovertrædelse, der kom dem
for øre, blev meddelt myndighederne. Man greb da også hårdt nok
ind, hvis der virkelig forelå en forseelse. Men ikke altid kunne be
givenhederne klarlægges entydigt, og mangen skipper brugte list og
optog fiskere blandt sit mandskab for at lade sig lodse igennem af
dem for en ringere betaling end, hvad den professionelle lods for
langte. Disse forhyrede fiskere blev ombord på hele rejsen og vendte
først tilbage sammen med skibet. Det kunne myndighederne ganske
vist ikke forbyde sådanne lodser. Thi skibsfarten havde frihed til at
betro lodsningen til et kyndigt medlem af skibets besætning. Myndig
hederne, især landdrosten i Pinneberg, der som oftest havde med disse
sager at gøre, indtog altid en udjævnende og retfærdig holdning i til
fælde af uoverensstemmelser mellem lodsbroderskaberne og de lodsende
fiskere. Det ville være forkert at antage, at statens repræsentanter her
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havde truffet vilkårlige afgørelser. Det kan tværtimod fastslås, at der
herskede en udpræget retfærdighedsfølelse. Der var også garanteret et
vist værn imod forkerte afgørelser derved, at vejen over de forskellige
instanser nøje blev fulgt, og at regeringen i Glückstadt og det Tyske
Kancelli i København ved mange beslutninger medvirkede ved siden
af den lokale forvaltning.
Imidlertid bestræbte den hannoveranske regering i Stade sig i 1789
påny på at få fælles overenskomster i stand angående Elb-lodseriet.
Man foreslog dannelsen af en tosidig kommission, som kaptajnerne
fra vagtskibene ved Cuxhaven og Glückstadt skulle være tilsluttet.
Man mente også, at det ville være en fordel, hvis den samlede ledelse
af det danske lodseri på Elben kunne overdrages til søofficeren i
Glückstadt, idet de hannoveranske lodser på deres side hørte under
vagtofficeren i Cuxhaven. Forslaget fra regeringen i Stade forudsatte
som samlet antal 80 ordinære og 24 ekstraordinære lodser til sejladsen
på Elben. Thi ved hjælp af toldregistrene fra de foregående år kunne
det påvises, at skibsfarten ikke var blevet udvidet i særlig høj grad.
Det mest prekære spørgsmål var, hvor mange af de 80 anslåede lodser
der skulle henføres under hver af de vedkommende stater. Man ville
på hannoveransk side gøre det afhængigt af begge parters højheds
rettigheder og fastslog, at Danmark og kurfyrstendømmet Hannover
var ligeberettigede på Elben. Som følge heraf måtte jo også antallet
af de forhåndenværende lodser være lige stort. Med dette faktum be
grundede regeringen i Stade tillige sit krav om ophævelse af det hidtil
ulige forhold. For at undgå unødvendige tilfælde af hårdhed skulle
foreløbig de endnu virksomme lodser forblive i tjenesten, og ved deres
udtræden skulle de ekstraordinære lodser fra de hannoveranske og
danske broderskaber rykke op på lige fod.
Planen fra regeringen i Stade var helt igennem fornuftig og rimelig.
De hidtil herskende tilstande medførte et uretfærdigt fortrin for det
danske element, som ikke var begrundet med noget. Men i København
harmedes man. Årsagen hertil var ikke, at tanken om en nyordning
eller sammenslutningen af alle lodser på Elben blev forkastet. Mere
chokerende virkede hannoveranernes krav om en udligning af lods-
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antallet. Det Tyske Kancelli i København havde overhovedet ikke i
sinde at gå ind på dette forlangende og betegnede Stade-regeringens
ytring som „et upassende svar, fyldt med overspændte krav.“7 Fra nu
af kom der kun henholdende svar på de stadigt gentagne og indtræn
gende forespørgsler og påmindelser fra Stade. Ganske vist afslog land
drosten i Pinneberg og regeringen i Glückstadt også alle ansøgninger
fra de danske undersåtter om ekstra optagelse i Elb-lodsernes broder
skaber. Thi man frygtede med rette for, at enhver ændring ud over
det for Danmark så gunstige talforhold i Elb-lodseriet ville kunne
spænde buen for hårdt.
Danmarks fordelagtige situation i Elb-lodseriet ændrede sig først,
da de verdenspolitiske konstellationer krævede en kursændring, og da
roen inden for Norden, som var betinget af den strenge neutralitets
politik, fandt sin afslutning med det fransk-danske forbund i 1807.
Den antiengelske holdning hos regeringen i København medførte, at
det ikke længere blev tilladt danske undersåtter ved Elben at lodse
engelske skibe. Dermed var den hidtidige tilstand betydeligt forstyrret,
og de danske lodser var frataget muligheden for at stå i „børtskab“
(fast fordeling af lodsningerne mellem lodserne) med de hannoveranske kolleger. Omkring 1815 var da også antallet af de danske Elblodser gået tilbage til 50, selv om det endnu stadig lå langt højere end
antallet af de hamborgske og hannoveranske, således at landdrosten i
Pinneberg påny anbefalede det Tyske Kancelli i København på ingen
måde at udarbejde nogen som helst plan til en nyordning af lodseriet.
Hovedårsagen til, at de for Danmark så gunstige forhold i Elblodseriet fortsatte, lå utvivlsomt deri, at samlingspunktet for alle Elblodser lå i St. Margarethen i Holsten. Derfor kuldkastede man også
fra dansk side alle Stade-regeringens bestræbelser for at forlægge dette
midtpunkt til den venstre bred af Elben. Her viser det sig atter meget
tydeligt, hvor ofte bestående forhold og sædvaner er stærkere end
planlæggende og fornyende kræfter. Ud fra den danske regerings
standpunkt var det aldeles forståeligt, at den af økonomisk-politiske
grunde holdt fast ved de foreliggende kendsgerninger i sine under
såtters interesse og ikke gav efter for Stade-regeringens pres.
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Lods fra Ovelgonne, tegnet 1821 af W. Gropius ombord på skibet „Fortuna“.
Den selvbevidste lods bærer de vide bukser, som er kendt fra ældre tiders
sømandsdragt, samt på hovedet en høj hat. - Akvarel på Altonaer Museum.
Fot. Otto Rheinländer, Hamburg.

Övelgönner Lotse 1821.

2.

Striden mellem lodserne fra Helgoland og Blankenese.3

Skønt den danske regering i forvejen havde rigeligt med vanskelig
heder at overvinde for at opretholde de gunstige betingelser inden for
Elb-lodseriet for sine undersåtter, var der desuden også andre pro
blemer, der vedrørte lodseriet. Det gjaldt fremfor alt striden mellem
lodserne fra Helgoland og Blankenese, der strakte sig over en årelang
periode, indtil kong Christian VII til slut den 12. april 1787 udstedte
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et patent, hvori helgolændernes rettigheder endnu engang udtrykkeligt
garanteredes. Men før en nærmere omtale heraf skal der rettes et blik
på Helgoland og dets beboere for at trække billedet klart op.
Helgoland med sine lysende røde klipper og den hvide klint omtales
allerede af Adam af Bremen (f 1085) i hans Historia ecclesiastica som
et sted, der holdes i ære af alle søfolk og derfor har fået navnet „Hellig
land“. Imidlertid kan man idag etymologisk forklare, at Helgoland
betyder det „faste land“ 9. Man kan regne øen med til kongeriget Dan
mark senest fra det 13. århundrede, som det nævnes et sted i kong
Valdemars Jordebog. Men siden 1439 svarede den sine afgifter til
biskoppen af Slesvig, senere til hertugerne af Slesvig. For en kort tid
kom øen fra 1684 til 1689 igen under dansk forvaltning, og så tilbage
til den gottorpske linie. Først 1714 lykkedes det Danmark at tage den
i besiddelse i et helt århundrede. Det engelske ran i 1807 og dets stad
fæstelse ved freden i Kiel 1814 gjorde for bestandig ende på Danmarks
herredømme over øen. Kun den korte periode under fastlandsspær
ringen 1806 havde øen en vis betydning som omladningssted for
smuglervarer. Da Det tyske Rige 1890 byttede sig til Helgoland mod
Sansibar, spillede bestemte strategiske synspunkter med hensyn til
flankeforsvaret imod England en rolle. Helgoland er indtil idag for
blevet tysk territorium og er nu genopbygget efter ødelæggelserne
efter den 2. verdenskrig.
Det vekslende tilhørsforhold til forskellige herredømmer og stater
har ikke haft nogen særlig indflydelse på helgolændernes livsførelse.
De har i grunden altid følt sig forbundet med hertugdømmerne, men
særligt med nordfriserne, som er af samme afstamning. Helgoland
har aldrig haft nogen økonomisk, politisk eller militær betydning,
men var altid præget af søfarten og i særdeleshed af lodseriet og
fiskeriet. Mændene på øen var kække søfarere. Derimod viste de sig
på landjorden ofte ligefrem frygtsomme. Betegnende er det, når en
mand fra Helgoland siger: „Nej! På vandet er jeg ikke bange, selv
om det går nok så hårdt til ; men hvordan nogen kan gå frem mod en
dragen kårde, det kan jeg ikke begribe.“10 I deres omgangsform var
helgolænderne godmodige, ærlige, gæstfri, hyggelige, deltagende, men
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Den berømte trappe på Helgoland, der førte fra den underste bydel ved stran
den („Unterland“) op til den øverste del på øens højtliggende plateau („Ober
land“ ). Til venstre en blok til indsamling af penge. - Litografi af C. Pabst efter
Röding, 1800-tallets første halvdel. - Altonaer Museum.
Fot. Otto Rheinländer, Hamburg.
Die Treppe auf Helgoland, die vom Unter- zum Oberland führte.
Erste Hälfte des 19. Jahrhunderts.
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også ærgerrige og forfængelige, indbyrdes og mod fremmede meget
mistroiske. Derfor beholdt de gerne deres mening for sig selv. Stridig
heder blev ganske fornuftigt bilagt ved lodtrækning, som i det hele
taget spillede en afgørende rolle i deres liv: mændene kastede deres
lodstegn, kvinderne deres halstørklæder, nøgler eller smykkestene i et
forklæde og tog en genstand op, der var bestemt som lod. Denne
fredelige udjævning af meningsforskelle udsprang af den ganske be
sindige overvejelse, at tvistigheder inden for et så snævert område
som på denne ø midt i havet ville skabe uudholdelige livsbetingelser.
De hårde levevilkår, som eksistensen på en ø byder, dæmpede liden
skaberne og krævede tilbageholdenhed og disciplin af hver enkelt.
Det synes derfor kun naturligt, at også tyverier var ukendt på Helgo
land, og hver dør kunne stå ulåset. Havet gav næring og udkomme til
folkene på Helgoland ved fiskeri og lodseri. Men det kunne samtidig
med ét slag udslette denne sikre tilværelse. Mændene var næsten dag
ligt udsat for livsfare på søen. Men de vænnede sig til at glemme over
ståede farer. Det var sjældent, at en af dem var så hårdt medtaget
af oplevelserne på søen, at han blev i land for bestandig. Hvis der ikke
var noget skib i sigte, og fiskeriet var hørt op, beskæftigede mændene
sig kun med vedligeholdelsen af deres fartøjer. Alt det øvrige arbejde
sorterede under kvinder og børn. Således skulle de bringe fiskeredska
berne fra stranden op ad trappen og op på det såkaldte „Oberland“
(øens højtliggende plateau), hvor de gjorde dem i stand, satte mad
ding på og gjorde dem klar til den kommende fart. Ved siden af
skulle de imidlertid også varetage det beskedne landbrug, d.v.s. grave
jorden, tilså den, meje kornet, tærske det og male det i en håndmølle.
Mændene havde intet med dette arbejde at gøre, ja, det gjaldt endog
som en skam, hvis en mand hjalp sin kone med det. Han ville hellere
sulte en hel dag. I stedet holdt han øje med, om der nærmede sig
skibe, der havde brug for hans lodstjeneste.
Indtil 1685 havde lodsnæringen været fri på Helgoland, og enhver,
der følte sig i stand til det, kunne udøve den. Men da skibsfarten i
tidernes løb tog mere og mere til, viste det sig, at der på grund af den
vekslende strøm i Elben krævedes endnu større kendskab til sejlrender
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Lodseksamen på Helgoland. - Radering efter maleri af Rudolf Jordan, vist fra
1830’rne, på Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Gottorp slot, Slesvig. Fot. Schlesw.-Holstein. Landesmuseum.
Lotsenexamen auf Helgoland. Radierung nach Rudolf Jordan.

og dybder for at lodse et skib sikkert. Derfor indførte man 1685 en
obligatorisk eksamen for Elb-lodserne fra Helgoland ; de skulle være
mindst 24 år gamle og have sejlet mindst ét år til søs som udlært
fisker i et fisker-lag. Prøven bestod i en mundtlig eksamination på en
time. Ved eksamen var man dog ikke strengere, end at man gav vin,
rom eller mad til de tilbageholdende eller nervøst hæmmede eksami
nander. Thi man vidste meget vel, at mangen helgolænder var en
god lods og sømand og rådede over gode kundskaber, uden dog at
være i stand til at sive bevis for sin viden over for en eksamenskommission. Efter bestået eksamen lagde man hver nybagt lods sit fags tre
højeste dyder på sinde: ædruelighed, beskedenhed og rimelighed ved
aftale om hyrens størrelse. Som ydre tegn på den nye værdighed fik
lodserne et messingmærke, det såkaldte „Teken“, hvori der var ind-
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graveret landsherrens navnetræk, billedet af en mand med lod og line,
lodsernes arbejdsredskab, og navn og nummer på den nye lods. Trods
de efter datiden store krav, som blev stillet af fire gamle lodser og
landfogeden (han blev senere erstattet af to rådmænd med lodspatent)
i deres egenskab af eksaminatorer, tragtede dog næsten alle Helgo
lands fiskere efter at opnå dette „tegn“. Medens der 1685 kun var 96
ansøgere, var antallet 1792 steget til 297. Den stærke tilstrømning til
lodseriet gjorde det snart nødvendigt at opstille regler for en fordeling
af chancerne for den enkelte inden for erhvervet. Thi det ville have
været utåleligt for alle at leve side om side på øen, hvis der havde
eksisteret fri konkurrence i kampen om at opnå en lodsprovision.
Derfor kom det omkring 1700 for så vidt til en begrænsning, idet det
nu kun var tilladt inden for fiskeriets hovedsæson at sejle skibe i møde
på åben sø eller afvente deres ankomst. Da imidlertid ikke alle helgolænderne holdt sig til de nye forskrifter, indførte man 1756 lodtræk
ning, som var retfærdig over for alle lodser. Den foregik på den måde,
at alle lodser skulle opholde sig i land for at holde udkig efter et skib,
der nærmede sig. Fik de et i kikkerten, så skyndte de sig ned til stran
den, hvor der lå en lille robåd, den såkaldte børtjolle,11 som bragte
lodserne ud til en båd, der lå for anker på reden, og med hvilken de
sejlede det kommende skib i møde. Men først kastede mændene deres
tegn i to sømandshuer eller to stykker sejldug, hvoraf der blev ud
trukket 8 til robåden og 14-16 til lodsbåden. Derefter placerede man
den ene halvdel på vest-, den anden på østsiden af børtjollen. De
udtruknes navne og numre blev råbt op. Så fulgte ved lodtrækning
valget af en lodsofficer. Til sidst sluttede bådens ejer sig til som den 10.
henholdsvis den 16. (18.), alt efter hvormange båden kunne rumme.
Den der blev tilbage, lagde som „biløber“ hånden på jollen og kunne
derfor senere regne med en omend ringe andel af lodshyren. Ombord
på skibet traf lodsofficeren med deltagelse af de to ældste lodser aftale
om lodshyren, og herefter blev det afgjort, hvormange lodser der
kunne sejle med. Kaptajnen kunne udvælge sig en af dem, og de
øvrige kom med i næste lodtrækning.
Dette yderst besværlige, men også helt igennem retfærdige udvæl-
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gelsessystem, som muliggjorde en bredest mulig fordeling af fortjene
sten inden for lodserhvervet, bortfaldt kun, når der på tidspunktet
for et skibs ankomst blot var forsamlet det foreskrevne antal folk på
stranden, d.v.s. 8 eller 14 (16), én lodsofficer og én bådejer. I dette
tilfælde lå fortjenesten naturligvis også væsentlig højere for den en
kelte deltager. Men det var ikke altid lige let ved hemmelig aftale,
efter at man havde opdaget et skib, at få samlet det foreskrevne antal
og hurtigt nå ned til havnen, uden at nogen endnu kunne nå at lægge
hånden på børtjollens ræling.
Sølodserne på Helgoland krævede med rette en højere betaling end
flodlodserne, der som regel gik ombord i skibet i roligt farvand. Des
uden var det ikke nær så farligt at sejle på floden som på åben sø, thi
fyr og båker markerede vejen, og fra Hamborg til Elbmundingen var
sejlrenden kendetegnet i den sydlige side med sorte tønder og i den
nordlige side med hvide. Foran Elbmundingen lå den såkaldte røde
tønde. Sølodsen måtte desuden sejle ethvert skib, der nærmede sig,
flere mil i møde og ofte stige ombord under høj søgang. Derefter
skulle han forlange oplysninger om skib og ladning og måtte så finde
vejen ved hjælp af kompas og lod under hensyntagen til årstid og
vejrlig. Fremfor alt var loddet i den forbindelse et vigtigt hjælpemiddel
for ham. Det bestod af et stykke kegleformet bly, der var 1J/2 til 2 fod
langt. I den øverste, spidse ende var der fastgjort en line, forneden
var der et rundt 1 tomme dybt hul, hvori der blev smurt talg. Man
målte dybden med loddet, idet man kastede det overbord og lod det
falde til bunds. Så trak man det op igen og fastslog, hvormange favne
af linen, der havde været under vand. Desuden kunne lodsen ved
hjælp af den substans, der havde sat sig fast i talgen, bedømme bun
dens beskaffenhed (sand, dynd eller muslinger). Ved hjælp af disse
undersøgelser kunne sølodsen fra Helgoland finde den smalle ind
sejling til Elben. Under dette ansvarsfulde arbejde var det selvfølge
ligt, at lodsen, idet han gik ombord, afløste kaptajnen som øverst
befalende - sådan er det også idag —, overtog roret, lagde kursen og
anviste, hvilke sejl der skulle sættes. Besætningen viste ham derfor
al mulig respekt og ubetinget lydighed. Helgolænderne var med rette
6
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Lodstegn for Lodsbroderskabet i Ovelgönne og Neumühlen 1748. På forsiden
(t.v.) er afbildet en søtønde, af type som de mange, der var lagt ud i Elben
som sømærker. På bagsiden en lods med lod og lodline. Altonaer Museum. Fot. Otto Rheinländer, Hamburg.

Lotsenzeichen der Övelgönner und Neumühlener Lotsenbrüderschaft 1748,
mit Abbildung einer Seetonne und eines Lotsen mit Lot und Leine.

stolte heraf og mente, at det var let at indse, „hvor svær bestillingen
er for en sølods, hvilken øvelse og sikker viden, hvilken tålmodighed
og beslutsomhed den fordrer, og med hvilken fare den ofte er for
bunden. Men af hvem kan man sikrere forvente dette indgående
kendskab, denne prøvede erfaring end af helgolænderen, der så at sige
er født på vandet, fra sin barndom er blevet fortrolig med havet, på
sine fisketogter har lært de nærliggende kyster at kende, og som har
måttet søge efter og finde flodmundingerne i al slags vejr, i den
mørkeste nat og ved højlys dag, hvis han ville bringe sine fisk til
torvs?“12
Til denne hans høje selvvurdering svarede også hans lønkrav. En
hver sølods fra Helgoland søgte at få den størst mulige fortjeneste.
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Lodstegn for lodserne i Altona og i Hamborg, 1800-tallet ; begge ca. 9 cm høje.
På Altona-skiltet hertugdømmernes våben, på Hamborg-skiltet admiralitetets
mærke med Hamborgs byvåben. Altonaer Museum. —
Fot. Otto Rheinländer, Hamburg.
Lotsenzeichen der Altonaer und Hamburger Lotsen, 19. Jahrhundert.

Det var ikke altid til hans egen fordel. Thi mange skippere prøvede
lykken på egen risiko på grund af de høje lodsudgifter. En fastsat pris
ville have været gunstigere og ville også være blevet hilst med glæde
af købmændene, fordi de så bedre havde kunnet beregne deres om
kostninger. Som det nu var, svingede lodstaksterne alt efter vejrliget,
skibets størrelse og dets ladning mellem 10 og 200 rdl. Af dette beløb
fik lodsen imidlertid kun en ringe del. Efter at være blevet afløst af
flodlodsen fik han skipperen til at udstede sig en anvisning på den
aftalte pris og søgte hurtigst muligt tilbage til Helgoland. Anvisningen
sendte han til Hamborg med en eller anden fra øen, der netop skulle
til byen. Denne fik pengene udbetalt af den købmand, til hvem papiret
var udstedt. Lønnen afleverede lodsen til to dertil udnævnte edsvorne.
Når der f. eks. omkring 1792 var fire lodser, som ved lodtrækning
6*
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havde fået tildelt et skib og havde fået 100 dir. i hyre, så skulle de først
og fremmest betale 2 dir. i drikkepenge til dem, som havde bragt dem
ud til skibet. Af de 98 dir. tilkom halvdelen biløberne. Resten på 49
dir. blev delt mellem de fire lodser. Hvis man antager, at de var
undervejs gennemsnitligt 8 dage, havde de endnu følgende omkost
ninger:
i dir.
8 dir.
4 dir.
7 dir.
i dir.
32 sk.

til den jollefører, der bragte dem i land i Cuxhaven.
fortæring i 8 dage.
for tilbagerejsen fra Cuxhaven til Helgoland.
9% sk. til den kongelige kasse.
til præsten for hans forbønner og takkebønner.
til lodsenkekassen.

Til rest blev en sum på 27 dir. og 6%. sk., som skulle deles i fire dele.
Denne brede fordeling af fortjenesten mellem næsten hele øens befolk
ning skabte uden tvivl en stor indre samhørighed, selv om fortjenesten
ikke just virkede tillokkende. Men den hårde nødvendighed af at
skulle sikre familiens eksistens drev atter og atter mændene ud på
havet. Skæbnefællesskabet for disse mennesker på en lille plet jord
midt i det frådende hav havde fundet den mest retfærdige vej, der
overhovedet kunne tænkes, ved den absolut ligelige fordeling af chan
cerne for alle. Samtidens berettigede kritik af den alt for lave for
deling af andelene til den enkelte ændrer heller ikke noget herved.13
Man foreslog at lade disse andele henstå til kvartalsvis udbetaling,
for at de på grund af deres ringe størrelse ikke straks af modtageren
skulle blive drukket op på værtshuset. Men det var i grunden kun et
forslag, der tog sigte på en enkelt ting, uden dog at berøre den for
trinlige indkomstfordeling som sådan.
Det fremgår af ovenstående, at fortjenesten ved lodserhvervet var
en væsentlig forudsætning for helgolændernes beskedne livsbetingelser.
Det afbræk, som Blankenese-lodserne voldte dem, måtte derfor ramme
dem mærkbart. I „Schleswig-Holsteinische Provinzialberichte“ fra
årene 1787-92 kommer en stadig klage til orde over, at blankeneserne
tilføjede helgolænderne svær økonomisk skade, idet de ude på åben
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sø snappede de skibe, som sejlede i retning af Elben, væk fra dem og
lodsede dem ind i Elbmundingen. Denne tilstand ændrede sig heller
ikke væsentligt, efter at det kongelige patent af 178714 til beskyttelse
af helgolænderne var blevet udstedt. Deri havde kongen givet følgende
bestemmelser:
1. Indbyggerne på øen Helgoland er og bliver i princippet ene
berettigede lodser omkring og ved deres 0 med hensyn til alle
skibe, der sejler mod Weser, Elben. Ejderen og Hever.
2. Som følge heraf kan ingen blankeneser på åben sø modtage et
skib, med mindre han vil bringe det til Helgoland, for dér at
lade det overtage af en ordinær lods.
3. Blankeneserne må heller ikke opholde sig i nærheden af Helgo
land for at afvente kommende skibe, eller komme helgolænderne
i forkøbet eller trænge sig frem, når de ser en lodsbåd fra Helgo
land nærme sig; ej heller må de, når de allerede befinder sig
ombord på et skib, nægte at overdrage føringen af det til en
helgolænder, der vil afløse dem.
4. Vest for linien Helgoland-Wangeroog har blankeneserne lov til
at overtage ethvert skib til lodsning. Øst for denne linie er det
dem kun tilladt at lodse, når der ikke er nogen lodsbåd fra
Helgoland i nærheden. Skibe, der er bestemt til Elben, skal de
dog overgive til admiralitetslodserne fra Hamborg eller bringe
til Bösch ved St. Margarethen, eller bringe skibet til Glückstadt
eller til Stör, hvis det er bestemt dertil.
5. Hvis imidlertid en blankeneser allerede øst for linien HelgolandWangeroog har aftalt med en skipper at sejle i forvejen og vente
på ham vest for linien og gå ombord dér, bryder han for
skrifterne.
6. Eneretten til at lodse tilkommer ikke helgolænderne med hensyn
til skibe, der kommer fra åben sø og sejler langs den slesvigholstenske kyst.
7. I storm og farligt vejr har enhver fisker fra Helgoland og Blan
kenese lov til at lodse, selv om han ikke har noget lodspatent.
8. Den blankeneser, der bryder forskrifterne, skal til landskassen på
Helgoland aflevere hele sin fortjeneste, som han har unddraget
helgolænderne, og straffes desuden med fængsel. Påstår en
blankeneser, at han på grund af tåge ikke har kunnet bringe et
af ham lodset skib til Helgoland, og slår hans forklaring til, så
har han ganske vist ikke gjort sig strafskyldig, men skal dog,
efter at have trukket sit gebyr for lodsningen til Helgoland fra,
aflevere resten af fortjenesten til landskassen på Helgoland.
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Blankeneserne så i den kongelige forordning et truende indgreb i
deres økonomiske eksistens. Thi deres andel i Elb-lodseriet var kun
ringe, og fra midten af september til begyndelsen af november, når
smeltfiskeriet begyndte, var de tvunget til at tære på det, de havde
lagt til side af sommerens fortjeneste, idet der ikke tilbød sig andre
fortjenstmuligheder. Men det betød på den anden side, at man om
vinteren, når fiskeriet lå helt stille, allerede havde brugt en del af det,
man havde sparet op i løbet af sommeren. På grund af deres nøje
kendskab til vestkystens beskaffenhed og til farvandet til og i Elbmundingen såvel som til sandbankerne ved kysterne, som de troede at
have lært at kende som ingen andre på deres hyppige togter, mente
de: „Fra gammel tid har fiskerne fra Blankenese måttet drive sølodseriet til ikke ringe gavn for handelen i de stormfulde efterårs
måneder som en nødvendig virksomhed for at afhjælpe en højst uhel
dig mangel inden for deres erhvervsområde.“15
De grunde, som Blankenese-fiskerne fremførte, overbeviste på ingen
måde helgolænderne, fordi blankeneserne ikke fra gammel tid havde
stillet sølodser, „men først var begyndt dermed, da en helgolænder er
draget herfra til Blankenese eller egnen deromkring og ved sit eksempel
har gjort dem opmærksom på denne bifortjeneste, som de ikke tid
ligere har udnyttet.“ Denne påstand synes ganske vist tvivlsom, for
blankeneserne fiskede ikke blot på Elben, men også i rum sø, og de er
sikkert ved egen iagttagelse blevet opmærksomme på, at lodseriet
kunne være indbringende for dem. Det lyder utroværdigt, at en enkelt
helgolænder skal have anvist blankeneserne muligheden af at lodse
skibe fra søen op ad Elben. Til slut betonede helgolænderne, at
næsten hver af deres fiskere er henvist til at drive sølodseri, da øens
økonomiske levedygtighed for en væsentlig del beror på de indkomster,
der giver sig heraf. Det var rigtigt. Omkring 1790 levede nemlig ikke
mindre end 1650-1700 personer på øen, der kun omfattede kvadrat
mil. Deraf var 1200 indbyggere personskattepligtige, d.v.s. over 21 år,
og 114 enker. Fiskeri og lodseri var de eneste erhvervskilder. Kulleren
var den eneste markedsvare, der solgtes på fastlandet. I marts og april
1791 blev f. eks. tilsammen 212.800 kuller udbudt til salg. For hvert
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Fiskeslup „Hoffnung“ af Helgoland. Den har smaksejl og smalt sidesværd.
Fiskeriet tilligemed lodseriet var helgolændernes vigtigste næringsvej. Senere
kom hertil turismen ; på reden ses opankrede passagerdampskibe. — Ældre foto.
Helgoländer Angelschaluppe. Älteres Foto.

hundrede fik man et udbytte, der kunne variere fra 8 til 20 mark.
Hvad der ellers blev fanget af fisk, gik til eget brug.
Desværre bragte det kongelige reskript til beskyttelse af Helgolands
lodser ingen afgørende forandring i de bestående forhold. Indtil 1814,
da Helgoland blev afstået til England, indløb der til landdrosten i
Pinneberg til stadighed klager fra helgolænderne over fiskerne fra
Blankenese. Thi disse drev ikke, som de påstod, kun sølodseriet i efter
årsmånederne til at slå bro over afbrydelsen i deres fortjeneste, men
„fortrinsvis i de egentlige sommermåneder“, når søen var rolig og på
samme tid tillod dem at drive fiskeri ved kysten af Schellingen. Der
opsnappede de skibene, som sejlede mod øst, førend disse havde nået
Helgoland, og gik ombord som lodser. I sommermånederne vovede

88
de endog at ankre op med deres everter på reden ved Helgoland, for
så ved daggry at stikke til søs og opsnappe de skibe, der sejlede i
retning af Elbmundingen. Derimod var det på grund af en bestem
melse fra 1756 ikke længere tilladt helgolænderne at forlade øen,
førend de havde fået et kommende skib i sigte, som gav signal om, at
det havde brug for lods. Så tog de til sidst selv affære og satte blan
keneserne fast på øen, når de havde grebet dem på fersk gerning i
lovovertrædelse. På denne måde udviklede der sig efterhånden en til
tagende gensidig modvilje mellem rivalerne. Landdrosten i Pinneberg
anstrengte sig af alle kræfter for at standse lovovertrædelserne. Den
der blev overbevist om en forseelse imod det kongelige regulativ, måtte
aflevere sin lodshyre til enkekassen på Helgoland og kunne desuden
regne med en fængselsstraf. Da imidlertid heller ikke disse skærpede
forholdsregler bar frugt, og der ingen ende var på helgolændcrnes
klager, bønskrifter og forestillinger, fulgte kongen landdrostens forslag
og udstedte 18. november 1801 forordningen om, at enhver lods fra
Blankenese skulle føre en protokol over de skibe, han havde lodset, og
forelægge denne for landdrosten hver jul. Desuden skulle præsten i
Nienstedten kirke, til hvis menighed blankeneserne hørte, hvert år
2. juledag oplæse det kongelige patent, for at ingen skulle kunne und
skylde sig med at have handlet i uvidenhed. Den, der alligevel anden
gang forså sig mod forskrifterne, skulle straffes med tugthus. For
øvrigt lød der også klager over helgolænderne. Gentagne gange havde
fiskere fra Blankenese iagttaget, at lodser fra Helgoland forholdt sig
langsommelige og efterladende over for ventende skibe, og tøvede med
at møde op, indtil de havde drøftet, om det lønnede sig at betjene
det pågældende skib. Da en engelsk kaptajn i 1803 vægrede sig ved at
betale den usædvanlige høje takst af 150 guineas for en lods, lod
helgolænderne hans skib i stikken og bekymrede sig ikke videre om
ham. Dette forhold medvirkede til at give dem det ry, at de satte
griskhed over pligtopfyldelse. Overretten i Gottorp bestemte da også,
at lodserne fra Helgoland skulle sejle så betids som muligt ud til
skibene, og at de også skulle lodse dem i tilfælde af, at kaptajnen ikke
erklærede sig parat til at betale en lodshyre af den forlangte størrelse.
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Således var der i striden mellem lodserne fra Helgoland og Blanke
nese berettigede bebrejdelser fra begge sider. Alligevel har man ud
fra et historisk tilbageblik lov til at sige, at man ikke kunne fortænke
helgolænderne i, at de ved ethvert nok så ringe indgreb i deres privi
legium vendte sig til landdrosten i Pinneberg for at få hjælp, og også
ved selvhjælp med magt søgte at sætte en stopper for de indtrængende
blankenesere. Til syvende og sidst afhang jo øboernes liv i betydelig
grad af lodsernes fortjeneste, og en blankeneser kunne som fastlands
beboer til nød søge sit brød på anden måde end ved at lodse på søen.
Men helgolænderne holdt stand på deres ø, ikke mindst fordi denne
var et ovenud vigtigt orienteringspunkt for den internationale skibsfart
og undertiden i barsk vejr tjente som et sidste tilflugtssted, hvorfra
man kunne gøre regning på den nødvendige menneskelige hjælp.
Denne erkendelse var man også nået til fra statens side og havde i
overensstemmelse hermed bestræbt sig på at gribe ud jævnende ind,
ligesom jo også lodseriet på Elben var blevet nyordnet efter fornuftige
synspunkter. Således er det samlede slesvig-holstenske lodsvæsen under
den danske helstat et fornyet bevis blandt flere andre på den oplyste
stats vel planlagte og vel gennemtænkte organisationsarbejde. Dens
bestræbelser lå ikke blot deri, at den regulerede myndighedsapparatet,
som trods datidens nødtørftige samfærdselsmidler fungerede så for
bavsende nøjagtigt, så meget som muligt efter fornuftens postulerede
principper, men også deri, at den mest muligt undgik hårdheder over
for undersåtterne gennem en retfærdig udjævning. Det viser de saglige
kongelige reskripter for Elb-lodserne, men også forsøgene på mægling
i striden mellem helgolænderne og blankeneserne. Bestræbelserne for
folkets almindelige velfærd - ganske vist stadigvæk ud fra det gudbenådede overherredømmes standpunkt - fremmede også hos den
intellektuelle del af befolkningen en voksende interesse for livet i de
lavere lag. „Schleswig-Holsteinische Provinzialberichte“ og „Staats
bürgerliches Magazin“ bragte foruden litterære og dagspolitiske be
givenheder meget detaljerede skildringer af landet og dets befolkning,
som for os idag er ovenud vigtige kilder i den historiske og etnologiske
forskning.
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Inden for rammerne af tidens ideer og den oplyste enevældes be
stræbelser vinder studiet af det slesvig-holstenske lodseri under den
danske helstat en betydning, der rækker ud over, hvad der har med
lokale forhold at gøre. Det kan stå som et bidrag til denne epokes øko
nomiske og samfærdselsmæssige historie.
NOTER
1 Som grundlag for fremstillingen af Elb-lodseriet er brugt følgende akt
stykker fra Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv, Gottorp slot, Slesvig: Afd.
11, bd. II, Elbstrohm, nr. 45, 49, 50 og 70.
2 St. Margarethen er endnu idag en større landsby ved Elb-diget i Wilstermarsken. På en bakke ved det yderste dige lå et værtshus med en lodsstation
og et fyr (en stor lampe i vinduet, som lyste langt ud på Elben) på den så
kaldte Bösch (se note 6). I 3. hefte af „Schleswig-Holsteinische Provinzial
berichte“ fra 1792 berettes der på s. 343 om denne lodsstation, at der hele året
igennem opholdt sig lodser fra den danske og hannoveranske side af Elben,
som ventede på skibe, der bragtes hertil fra søen. Lodserne skrev deres navne
under hinanden på en tavle og ventede, indtil de efter rækkefølgen kunne vare
tage deres tjeneste. Det skal efter sigende sjældent være kommet til strid mel
lem dem. Som bierhverv besørgede de også overfarten til den hannoveranske
bred af Elben. Det foregik ved lodtrækning. I godt vejr kostede en sådan over
fart til Freiburg eller Krummendeich 3 mark. På den såkaldte Bösch tilbragte
lodserne det meste af deres tid ; her lavede de selv deres mad og sov på bænke.
- Om St. Margarethen s. Joh. v. Schröder & Herm. Biernatzki: Topographie
der Herzogthümer Holstein und Lauenburg, des Fürstenthums Lübeck und des
Gebiets der freien und Hanse-Städte Hamburg und Lübeck, 2. bd. (Oldenburg/
Holstein 1856).
3 Efter Emil Waschinski: Währung, Preisentwicklung und Kaufkraft des Gel
des in Schleswig-Holstein von 1226-1864, i: Quellen und Forschungen zur
Geschichte Schleswig-Holsteins, bd. 26 (1956), s. 197 havde 1 lybsk mark en
værdi af 16 sk. eller efter den tyske møntfod før 1948 6 rigsmark. 1 rdl. svarede
til værdien af 18 rigsmark.
4 Afd. ii, bd. II, nr. 45.
5 Hamborg var indtil Gottorp-traktaten af 27. maj 1768 de jure endnu stadig
forblevet en holstensk by. De holstenske landsherrer havde aldrig anerkendt
dens stilling umiddelbart under det tyske rige, skønt Hamborg i lang tid havde
drevet en fuldkommen selvstændig politik. Først ved Gottorp-traktaten lykkedes
det hansestaden mod at give afkald på pengesummer, som den havde til gode
hos den kongelige og hertugelige linie, som fri rigsstad at opnå alle de rettig
heder, der tilkom en umiddelbar rigsstand, s. Otto Brandt: Geschichte SchleswigHolsteins, 5. opl. (Kiel 1957), s. 169.
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6 Den såkaldte Bösch kan måske etymologisk føres tilbage til ordet Böschung,
som efter Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch, 17. opi. (Berlin 1957),
siden det 16. årh. har været kendt som udtryk for en græsklædt skråning på en
vold. Herefter skulle Bösch på dette sted betyde skråningen af det „værft“
(opkastet, flad bakke til bebyggelse), som lå ved udmundingen af Büttelerkanalen (se også note 2).
7 Afd. il, bd. II, nr. 45, citat af en skrivelse fra det Kongelige Tyske Kan
celli i København til Kancelliet i Glückstadt af 11. okt. 1796.
s Beskrivelsen af striden mellem lodserne fra Helgoland og Blankenese er
taget fra „Schleswig-Holsteinische Provinzialberichte“ fra årene 1787-1792.
Denne publikation er idag blevet en uundværlig kilde til udforskning af den
folkelige kultur i hertugdømmerne på den tid. Den blev grundlagt 1787 af
August Christian Heinrich Niemann (1761—1832), professor i Kiel for kameral
og forstvidenskaber, og udgivet af ham indtil 1798 ; derefter udkom tidsskriftet
under navnet „Blätter für Polizei und Gultur“.
9 Helgoland blev tidligere også skrevet Helligenland, Hildigland, Hilligland,
Hilgeland, Helinglandt, Helgcnlandt, Helgerland, Hilgerlandt, Helgarlandt,
Halegland, Heiligenlund o. 1. Benno Eide Siebs går i det af ham sammen med
andre forfattede værk: Helgoland und die Helgoländer (Kiel 1953) på s. 112
tilbage til den oprindelige betydning af ordet „heilig“ = stærk, fast.
10 Schl.-Holst. Provinzialber. 1790, 3. hefte, s. 204.
11 „Bört“ betyder efter Fr. Kluge: Seemannssprache (Halle 1911), s. 131,
en ordning, der anviser en bestemt rækkefølge af udøverne ved varetagelsen af
et eller andet foretagende. Bortfarer {Kluge, s. 132) er, som det fremgår heraf,
f. eks. en skipper, der tilhører et lav, og som er forpligtet til at laste og sejle
efter en bestemt rækkefølge.
12 Schl.-Holst. Provinzialber. 1792, 1. hefte, s. 18.
13 Schl.-Holst. Provinzialber. 1792, 1. hefte, s. 30.
14 Patentet indeholdes i afd. 11, bd. II, nr. 49 og 50.
15 Schl.-Holst. Provinzialber. 1788, i.bd., s. 543.

Oversættelsen efter forfatterens tyske manuskript er foretaget af museums
assistent Svend Jørgensen.

DAS ELBLOTSENWESEN IN
DER ZEIT DES DÄNISCHEN GESAMTSTAATES
Zusammenfassung

Der dänische Gesamtstaat des ausgehenden 18. Jahrhunderts brachte den
unter seiner Krone stehenden Ländern nicht nur aussenpolitisch eine Zeit der
Ruhe und des Friedens, sondern war auch im Inneren nach Kräften um stabile
Verhältnisse bemüht. Dazu sollte auch die Handels- und Wirtschaftspolitik
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beitragen, die noch weitgehend vom merkantilistischen Gedankengut geprägt
war. Die ökonomischen Massnahmen waren aber auch vom Grundsatz des
„Gemeinen Besten“ bestimmt und zeigten, wie sehr der Staat seine Fürsorge
pflicht gegenüber den Untertanen ernst nahm.

I.

Das Lotsen auf dem Elbstrom.

Auf der Elbe stiessen die Interessen der angrenzenden Staaten Hamburg,
Hannover und Dänemark aufeinander. Das erwies sich nicht zuletzt im Be
reich des Lotsens. Seit 1762 bestand für dieses Gewerbe auf dänischer Seite
eine genaue Ordnung, die den Kreis der Berechtigten einschränkte, so dass
nun nicht mehr jeder Fischer, der die Gewässer der Elbe kannte, Fahrzeuge
stromaufwärts oder stromabwärts lotsen durfte, sondern eine Prüfung ablegen
musste. Die Zahl der patentierten Elblotsen verringerte sich damit auf 30
ordentliche und 30 ausserordentliche. Ausserdem verfügte König Friedrich V.,
dass nur Blankeneser, Övelgönner und Neumühlener Lotsen zugelassen sein
sollten und diese auch nur dann, wenn sie nicht jünger als 25 und nicht älter
als 60 Jahre waren. Die Taxen für das Lotsen waren genau festgelegt und
ausserdem war bestimmt, dass jeder Lotse seinen Verdienst sofort nach Rückkehr
zur Lotsenstation abgeben musste. Nach einem Vierteljahr erhielt er den ihm
zustehenden Anteil. Diese wohldurchdachte Ordnung hob der König indessen
schon nach fünf Jahren wieder auf, aber nicht, weil sie sich nicht bewährt
hatte, sondern weil Hamburg darauf drängte. Die kurhannoversche Regierung
sah nun den Zeitpunkt gekommen, eine gemeinsame Neuregelung durch
zuführen und verfolgte dabei das Ziel, endlich eine Parität zwischen den
hannoverschen und dänischen Lotsen herzustellen. Denn bislang hatten die
dänischen Lotsen zahlenmässig bei weitem überwogen, obgleich beide Staaten
gleiche Rechte an der Elbe besassen. Eine Einigung kam jedoch nicht zu
stande, und 1785 erliess der König ein neues Reskript, das im wesentlichen
die Wiederherstellung der Zustände von 1762 bedeutete. Die privilegierten
Lotsen wachten von nun an wieder eifersüchtig über ihre Gerechtsame, konnten
es allerdings nicht immer verhindern, dass auch nichtberechtigte Fischer Schiffe
ins Meer oder in die Elbe lotsten. Die zuständigen örtlichen Verwaltungs
behörden, der Pinneberger Landdrost und die Glückstädter Regierung, be
mühten sich so gut es ging, solche Gesetzesübertretungen zu bestrafen. Anderer
seits wirkten sie aber auch ausgleichend und enthielten sich jeder einseitigen
Entscheidung. Zudem war ja ein gewisser Schutz gegenüber Willkürmass
nahmen dadurch gewährleistet, dass alle Entscheidungen dieser unteren In
stanzen der Zustimmung der Deutschen Kanzlei in Kopenhagen bedurften.
Gerechtes Verhalten gegenüber den eigenen Untertanen und im Sinne
merkantilistischer Denkweise stehende wirtschaftspolitische Bemühungen um
die Erhaltung eines status quo anstelle der von Kurhannover — gewiss zu
Recht - verlangten Parität kennzeichnen die Haltung der gesamtstaatlichen
Verwaltung in den Anlegenheiten des Elblotsenwesens.
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2. Der Streit zwischen den Helgoländer und Blankeneser Lotsen.

Die Bedeutung der Insel Helgoland hat niemals auf wirtschaftlichem oder
politischem oder gar militärischem Gebiet gelegen, sondern immer auf dem der
Schiffahrt und des Fischfangs. Die Helgoländer waren kühne Seefahrer, ge
wohnt, fast täglich ihr Leben auf dem Meer zu wagen, um als Fischer oder
Lotsen den notwendigen Unterhalt zu erwerben. Vor allem das Lotsen von
Schiffen, die aus der Elbe kamen oder elbwärts segelten, galt als willkommene
Verdienstmöglichkeit. Bis 1685 war das Lotsengewerbe auf Helgoland frei
gewesen. Aber als der Schiffsverkehr allmählich zunahm, führte man ein
Lotsenexamen ein und forderte von jedem Lotsen als höchste Tugenden
Nüchternheit, Bescheidenheit und Billigkeit bei der Ausbedingung der Heuer.
Da es jedoch mehr Lotsen als Schiffe gab, musste eine Auswahl getroffen wer
den, die seit 1756 in Form einer Auslosung stattfand. Danach erhielt jeder
staatlich anerkannte Lotse einen bestimmten Anteil von der Heuer der anderen,
wie er auch seinerseits eine genau festgelegte Summe seines Verdienstes an die
Gemeinschaft der Lotsen abzuführen hatte. Dieses Auswahlsystem war in seinen
Einzelbestimmungen äusserst schwerfällig, aber auch überaus gerecht, so dass
eine möglichst breite Streuung des Einkommens erreicht wurde. Das schuf
zweifellos eine noch stärkere innere Verbundenheit unter den Inselbewohnern.
Verständlicherweise wachten die Helgoländer mit grösster Aufmerksamkeit über
die Unverletzlichkeit ihrer Gerechtsame. Seit 1787 bestand ein königliches
Patent, das ihnen das alleinige Recht zusicherte, alle aus der See nach Weser,
Elbe, Eider und Hever gehenden Schiffe zu lotsen. Trotzdem versuchten Blan
keneser Fischer immer wieder, am Lotsengeschäft teilzunehmen. Bis zum Jahre
1814, als Helgoland an England abgetreten wurde, kam es so zu Übertretungen
des Schutzpatents. Übrigens liessen sich auch Klagen über die Helgoländer ver
nehmen. Wiederholt hatten Blankeneser beobachtet, dass sich die Insellotsen
allzu bequem und nachlässig gegenüber wartenden Schiffen verhalten hatten
und so lange zögerten, bis sie eine oftmals aussergewöhnlich hohe Taxe er
handelt hatten. So gab es also von beiden Seiten berechtigte Vorwürfe. Den
noch darf aus der historischen Rückschau gesagt werden, dass das Recht eher
auf Seiten der Helgoländer stand. Denn jeder noch so geringe Eingriff in ihre
Privilegien stellte eine bedrohliche Beeinträchtigung ihrer Lebensgrundlagen
dar. Die Besiedlung der Insel aber war lebensnotwendig, weil diese einen
überaus wichtigen Orientierungspunkt für die internationale Schiffahrt be
deutete, der bei Wetterunbilden letzte Zufluchtsstätte sein konnte und mensch
liche Hilfe versprach. Diese Erkenntnis hat man auch staatlicherseits gehabt
und sich bemüht, ausgleichend einzugreifen. Deshalb ist die Organisation des
schleswig-holsteinischen Lotsenwesens im ausgehenden 18. Jahrhundert neben
vielen anderen Zeugnissen ein erneuter Beweis für die planvolle und wohl
durchdachte Verwaltungsführung des aufgeklärten dänischen Staates. Dieser
war bestrebt, Härten gegenüber den Untertanen zu vermeiden und einen ge
rechten Ausgleich herbeizuführen, freilich stets vom Standpunkt der zu jener
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Zeit herrschenden Vorstellung des gottbegnadeten Königtums aus. Die Be
mühungen um das allgemeine Wohlergehen des Volkes fanden bei der Intelli
genzschicht zunehmendes Interesse. Die „Schleswig-Holsteinischen Provinzial
berichte“ brachten neben topographischen Berichten und tagespolitischen
Erörterungen detaillierte Schilderungen von Land und Leuten — so auch vom
Lotsenwesen — die für uns heute überaus wichtige Quellen für die landes
historische und volkskundliche Forschung sind.
In den Rahmen der zeitgeschichtlichen Ideen und Bemühungen des aufge
klärten Absolutismus gestellt, gewinnt die Beschäftigung mit dem schleswigholsteinischen Lotsenwesen im dänischen Gesamtstaat eine über den lokalen
Bereich hinausgehende Bedeutung und darf als Beitrag für die Wirtschafts- und
Verkehrsgeschichte jener Zeit gelten.

AF PÆRESKUDERNES SAGA
I frugtfart fra Tåsinge til København i i88o-go3erne
Af

Jens Jensen
Ved siden af den ofte omtalte store frugtfart i for
rige århundrede med sydfrugter fra Middelhavet til
nordlige lande foregik der en mindre påagtet hjem
lig fart fra provinsen til hovedstaden med frugt og
forøvrigt også med grøntsager, kartofler, fedevarer
og brænde. Her fortæller fhv. skibsfører Jens Jensen,
Svendborg (født 1882), om pæreskuderne og deres
farter med frugt fra Tåsinge. Gamle københavnere
husker endnu de mange smdskuder, der lå i rad og
række ved Gammelstrand. Som et sidste minde om
disse hyggelige forhold ligger endnu blomstersku
derne i kanalen foran Børsen.

min barndom og ungdom sidst i firserne og først i halvfemserne var
der ikke et hus i Troense, der ikke havde tilknytning til skibe, sejl
skibe af alle slags, lige fra barkskibe, brigger, skonnerter, galeaser og
helt ned til pæreskuder. Disse sidste var der ikke mindre end 10-12 af.
Det var små spejlgattede både, nogle af dem med vinduer i spejlet og
to små davider på hækken til at hejse en meget lille jolle op i. Det var
gode velsejlende både, som der ofte blev sejlet hårdt med, når det
gjaldt om at komme først til København med frugten.
I disse pæreskuder fik en stor del af den vordende sømandsstand i
Troense sin første sømandsuddannelse.
Min far og bedstefar var begge pæreskippere. Min far Hans Peter
Jensen og hans kompagnon Søren Peter Sørensen ejede tre både.
Længe før frugtsæsonen blev bådene kølhalet. Det foregik, både for de
store skibes og for pæreskudernes vedkommende, på skibsbygmester
Jacobsens værft i Troense, som vi kaldte for „flydedokken“. Ved køl-
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halningen af store skibe anvendte man store tre- og fireskivede blokke
med svære tovværksstropper om, og der skulle mindst to mand til at
løfte hver blok. Den fireskivede blok blev hejst op i masten og surret
solidt fast, den treskivede blev fastgjort i en række store nedrammede
pæle ind mod land, derefter blev gien skåren med en svær pertline.
Som regel anvendtes der to gier, en i fokkemasten og en i stormasten.
Desuden var der to svære kabeltove, et for og et agter under skibet ;
disse grundtove, som de også kaldtes, blev fastgjort i den pælerække,
der fandtes på skibets yderside, og som havde til formål at få skibet
til at ligge fast, når det blev krænget over.
Medens arbejdet med fastgøring af blokke m. v. stod på, blev alt
løst inventar fjernet, både fra dæk, kahyt og lukaf, heriblandt også
rom- og brændevinsankrene ; det var vigtigt at få disse sikkert i land,
når man senere skulle have sig en lille hjertestyrkning. Inventaret blev
lagt ind i „planhuset“, et langt, rødmalet træskur inde på byggepladsen.
Når alt således var klart, blev mandskabet pebet sammen, 16-20 mand
alt efter skibets størrelse, og ikke at forglemme alle vi halvvoksne
drenge. Det var naturligvis en fest for os, selvom vi ingen betaling fik,
allerhøjst måske en tår rom eller brændevin. For de voksne var det
naturligvis en selvfølge, at der var rigeligt med disse drikkevarer. De
nævnte gier blev ført i land, over til et par gangspil og fastgjort til
disses tykke trætromler. En sådan tromle gik rundt på primitive træ
lejer, og til at drive tromlen rundt havde man to store stænger, der
efter at være stukket igennem et par gennemgående huller øverst i
tromlen dannede fire arme. I hver af disse tog så 3-4 mand fat og
trampede rundt, akkurat som i et ankerspil på et stort sejlskib.
Til at begynde med gik det let nok, men efterhånden som hvilene
blev oftere og oftere, og det svandt mere og mere i brændevinsankrene
i „planhuset“, kom en og anden af de gamle, ved rytmen fra gangspil
let, i tanke om shantierne fra de store sejlskibe, og så faldt hele koret
i med. Men efterhånden som skibet kom over det døde punkt, blev
det lettere at gå rundt, og rommen og shantierne gjorde jo også deres
virkning, så til sidst måtte mester passe på, at vi ikke væltede skibet
helt over.
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Jagten „De fire Brødre“ af Svendborg, tilhørende skipper Hans Peter Jensen,
far til artiklens forfatter. Den er fotograferet i sommerbrise i Svendborgsund
omkr. 1890 på sejltur med badegæster. Skipperen står agten for masten, og
artiklens forfatter sidder nærmest stævnen sammen med nu afdøde lodsformand
Carl Andersen, Svendborg.
The fruit-“jacht” “De fire Brødre” of Svendborg, ab. 1890.

Ja, det var kølhalning af store skibe, men tilbage til pæreskuderne.
Dem var der ikke så mange dikkedarer med ; det var kun en almindelig
talje, vi krængede dem over i. Bagefter blev skuden malet og pudset
op, så den var i fin stand til frugtsæsonen. Når denne nærmede sig,
vandrede alle pæreskipperne i træsko og med paraply rundt til alle
deres faste leverandører i Troense by og på den øvrige del af Tåsinge.
I første omgang skulle man se, hvordan frugten tegnede sig det år ;
7
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derefter blev prisen bestemt af de førende blandt skipperne, og ingen
gik under eller over denne pris.
Da dagen kom, hvor lastningen skulle foregå, var der travlhed over
alt ; alle bådene skulle jo omtrent laste samtidig. Ved den gamle bro
for enden af hulvejen lå fars båd „De fire Brødre“, og på den anden
side broen lå Sørens båd „Ane“. Efterhånden som frugtlæssene kom
frem, lastede man bådene skiftevis. Fra Troense kom folk mest med
frugten i trækvogne og hjulbøre, medens bønderne inde fra øen kom
kørende i langvogne med halm i bunden. I disse lå frugten i sække,
ofte flere oven på hinanden, men frugten var dengang ligesom menne
skene mere hårdfør, og det var jo heller ikke de fine sorter, som findes
i dag. Når vognene, efter at have læsset af, kørte tilbage til gårdene,
fik vi drenge og piger lov til at køre med til gammel Nyby eller den
anden vej ud af Troense til Valdemar Slot, og så benede vi på bare
ben tilbage til broen igen for at komme med den næste vogn.
Det var en festdag for bønderne at komme ned med deres frugt ;
undertiden var der 3-4 mand med en enkelt vogn, og det var ikke
dem alle, der havde frugt med. Nej sagen var den, at når de havde
læsset frugten af, skulle de om til Hans Peter og have afregning for
frugten. Dér residerede mor og Sørens kone, Trine. Sidstnævnte stod
for afregningen og regnskabet, medens mor og mine store søstre (jeg
var ene dreng mellem 8 piger) stod for opvartningen og forsyningerne
til bordet, som stod dækket hele dagen. Det var kolossalt, hvad der
kunne stikkes inden for vesten sådan en dag. Enhver kunne spise og
drikke, hvad han havde lyst til, og for mange af bønderne kunne
frokosten godt vare et par timer. Så var de heller ikke oplagt til at
køre hjem; de endte gerne ude hos Lars Skov (nu Lodskroen), og så
måtte vi børn jo se os om efter en anden køre lej lighed.
Når vi nåede aften, kom far og Søren hjem, godt trætte. De skulle
naturligvis også have en bid brød, og derefter gjorde far og Trine kas
sen og regnskabet op, diskuterede oversigt og udsigt, som meteorolo
gerne siger, talte om den forestående sejlads, priserne i København
o.s.v. Under alt dette hørte vi ikke et ord fra Søren ; han stod dyb
sindig, med ansigtet lagt i dybe folder, og så ud som vidste han alt
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dette på forhånd, og når så far og Trine havde diskuteret færdig,
kiggede far op på Søren, som opdagede han først nu hans tilstede
værelse, og sagde: „Ja, hvad siger du Søren?“
Søren så endnu mere alvorlig ud, og så kom det med eftertryk:
„Ja, akkurat, akkurat sku“.
Alle vi børn var hjemme for at afvente ordre fra far om, hvorvidt
der skulle sejles med det samme eller først næste dag. Som regel be
stemte han sig til at sejle med det samme, ud fra den betragtning, at
han da altid kunne nå ud til Lohals eller „Franke Klint“, og så gå
derfra ud på natten. Når afgørelsen var faldet, kommanderede far:
husk det og husk det. Men mor tog det roligt, hun affærdigede ham
kort med: „Gå du bare, vi skal nok passe det.“ Hun havde alting klart.
Med et smækkys til mor og med regnskabsbøgerne under armen stak
far af og lod os andre om resten. Vi børn blev så læsset med alt muligt,
lige fra grydebøf og rødgrød til to dage, til kravebryst, skohorn og
fjederstø vier. Intet blev glemt. Mor måtte selv tage de svære ting, som
sengetøj, tæpper og lignende. Far havde nok i sin regnskabsbog, han
var jo „mand i huset“ ; han skulle også helst have det sidste ord, men
det betød ikke så meget. Mor fik det alligevel altid, som hun nu ville
have det.
Medens mor stuvede alle ting i de små rum i kahyt og lukaf, blev
sejlene sat. Snart blev der kastet los, og vi så nu 6-7 eller flere pære
skuder stævne sundet ud, - kapsejladsen til København var begyndt.
Selve sejladsen, ja, hvad var der at sige om den. Den ene rejse var
vel som den anden? Nej, det var netop det, den ikke var ; det gamle
ord om, at begge sider var betalt, blev udnyttet fuldt ud. Gud nåde os
drenge, hvis vi, når vi fik lov under bidevindssejlads at holde ror
pinden, da gav den mindste smule væk, ja så faldt der „brænde“ ned.
Men alle vi drenge var jo vant til at tumle en sejljolle næsten fra vi
kunne gå, så ofte fik vi naturligvis også ros, og så var vi jo stolte. Når
jeg siger os drenge, var der jo som regel kun een, undertiden dog to,
med, - ja på min første rejse, jeg var dengang 7 år, var vi ikke mindre
end fire drenge med. De to var 10 og 12 år, den ældste 14, og han tog
straks kommandoen; når han stillede sig op foran os, med tilrøget
7
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kridtpibe og hænderne dybt begravet i bukselommerne, og uddelte
sine ordrer, var vi dybt imponeret, om ikke altid lige tilfreds med det
arbejde, han tildelte os. Middagsmaden (grydebøf og rødgrød, som
mor jo havde lavet derhjemme) påtog han sig selv at ordne, men op
vasken blev overladt til os ; han var jo styrmand og boede agter. Der
blev lagt mange skumle planer, når vi andre tre gutter samledes i
lukafet.
„Styrmanden“ havde jo været på den før, og kunne fortælle os alt
muligt om det vi passerede. Jeg husker, at da vi stod Bøgestrømmen ud
og passerede den derværende klokke tønde, kunne jeg ikke forstå, hvor
dan den klokke kunne ringe af sig selv. „Det kan den heller ikke,“
sagde han, „der sidder en skomager inden i, han ringer med klokken,
når der kommer skibe forbi, og hvis vi har nogle sko, der skal forsåles,
så kan vi bare levere dem ind, når vi sejler forbi, så får vi dem tilbage,
når vi passerer på hjemvejen.“ Jeg var selvfølgelig imponeret og
troede fuldt og fast på det.
Køge Bugt, ja det var det næste nap ; den kunne undertiden være
skrap, men når den var vel passeret, stod vi omsider Sundet ind gen
nem Lynetten, og nu var vi midt i myldret på Københavns Red. Den
gang var sejl- og robåde det mest dominerende i antal, men som man
ofte ser det på de gamle marinemalerier, var der naturligvis også
mange store skibe, galeaser, skonnerter, barker og fuldskibe. Damp
skibene havde endnu ikke fået overtaget, og de fleste af dem var til
rigget således, at de i nødstilfælde kunne drives frem med sejl. Ind
imellem skibene pilede små og store slæbebåde praj ende rundt for at
få en tjans med at slæbe en eller anden sejler i havn.
I vindstille måtte vi tage årerne frem for at hjælpe lidt på. farten.
Det var et hårdt job at ro sådan en fuldtlastet pæreskude, men frem
skulle vi jo. Hvis vinden var god, sejlede vi gennem „Bommen“ (det
var forbudt at krydse igennem) ; her blev vi prajet af vagten, idet han
skulle vide, hvor vi kom fra, og hvad vi havde i lasten. Samtidig stak
vi en stage ud med et net på ; heri lå vort målebrev, i eller 2 kr. og
nogle æbler eller pærer. Et smil, og tak skipper! og så var den indklarering klaret. Så gik det videre ind gennem havnen til Christians-
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Thurøsund og Pilekrogen ved Troense, set fra Nederste Hulvej omkr. 1900.
I forgrunden til venstre ligger en jagt, der tilhører den i artiklen nævnte sand
graver Grejs. I midten S/S „Prøven“ (Sydfyenske Dampskibsselskab) og i bag
grunden skonnertbrig „Union“ under kølhaling ved skibsbygmester Jacobsens
plads. — Foto i Søfartsmuseet ved Svendborgsund, Troensc.
View of the “Pilekrog”, Troense, Island of Tåsinge, ab. 1900.
To the left one of the fruit-“j acht s”.

havns-broen, her blev masten, der stod i en mastekiste, lagt ned, og
så sejlede vi under broerne, forbi alle hyttefadene og fiskeboderne
ved Gammel Strand til vor sædvanlige plads midt imellem disse og
Stormbroen. Her lå vi så, side om side med stævnen ind mod kajen.
Masten blev rejst igen, storbommen hejst et stykke op, og et gammelt
sejl spændt henover denne som et telt, landgangen blev sat i land, og
vi var klar til at tage imod prangerne.
Der var tre slags prangere, hesteprangerne, de der havde hest og
vogn, trækprangerne, de der havde en trækvogn, og endelig, ikke at
forglemme, de der absolut intet havde, især ikke når de havde siddet
inde en 8-14 dage. Sidstnævnte gik ofte hesteprangerne til hånde, bl. a.
hjalp de til, når frugten skulle vejes.
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På deres fladvogne havde prangerne nogle store spånkurve, der hver
kunne tage ca. 70 pund frugt. Kurvene blev langet ned i lasten og
fyldt med frugt ved hjælp af en træskovl. Når kurven var fuld, skulle
den vejes, dertil brugte man en 100 punds bismervægt. Een mand
kunne naturligvis ikke holde sådan en vægt, den blev derfor hængt
op i en lang stang, og i hver ende af denne tog så medhjælperne fat
og løftede den op på skuldrene med vægt og kurv. Når vejningen
foregik, skulle man passe på, for prangerne ville jo gerne give vægten
et lille skub nedad for på den måde at redde sig et par pund extra.
For de fleste sorter svingede priserne mellem 4 og 8 øre pr. pund,
gravenstenæbler kostede dog 3-4 øre mere.
Når handelen var overstået, skulle der være lidkøb, hvad der foregik
på en nærliggende mindre restauration ; dér var medhjælperne med,
det var jo nok mest derfor, de var kommet. Efter at også trækprangerne
havde fået deres vogne fyldt, kom nogle af disse „fladsokker“, som vi
kaldte dem på grund af deres flade træsko, frem med deres kurve,
Valde, Glade Frederik, Orangutangen og hvad de nu allesammen hed.
De købte for en daler, hvis de da ikke som nævnt kom lige fra spjældet,
hvor nogle af dem opholdt sig en gang imellem ; så fik de både kurv
og frugt på kredit, og far hævdede, at han altid havde fået, hvad han
havde tilgode, om de så skulle stjæle det, sagde han.
En af dem, så vidt jeg husker, var det ham der blev kaldt „Valde“,
fattede far særlig tillid til og hjalp ham til køb af en trækvogn ; det
viste sig, at han forstod at handle. Snart blev han hestepranger, og
senere begyndte han, som en af de første herhjemme, at importere
æbler fra USA. Æblerne ankom i store tønder og havde en smuk rød
farve, men ingen særlig god smag ; solgt blev de dog, og „Valde“ fik
en stor forretning med kontor i nærheden af Assistenshuset. Det blev
det første sted far søgte hen, når han kom ind med en ladning frugt,
og „Valde“ gav ham mange værdifulde oplysninger om priser og
efterspørgsel.
Dengang var der jo ikke de meddelelsesmidler, som findes i dag, og
det var med spændt forventning, skipperne modtog prangernes tilbud.
Undertiden var bådene ventet med længsel af prangerne. Et år f. eks.
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var der stor mangel på vinterfrugt, og Søren og far havde kun nok til
at laste een båd. En tidlig forårsaften ankrede vi op ved Langelinies
lystbådehavn, og fra land blev vi prajet af to prangere. Jeg roede far
og Søren i land, og alle fire forsvandt i det tiltagende mørke. Vinden
friskede op, og båden sprang noget i søen, så jeg måtte stikke så meget
ud på ankertrossen som muligt. Det varede en rum tid, inden de alle
kom tilbage ; men endelig var de der, og far og Søren fik travlt med
at komme ombord. Prangerne blev sendt efter slæbebåd, og for to
kroner blev vi slæbt i sikkerhed ved Knippelsbro. Hverken last eller
båd var iøvrigt forsikret, og i dette tilfælde var lasten allerede solgt til
de to prangere, der havde anmodet lodserne i Nyord og Dragør om at
melde til dem, når vi passerede.
Om aftenen samlede skipperne sig ofte på en af kvarterets små
restaurationer, hvor de drak kaffe og fastsatte næste dags priser. I
almindelighed blev der ikke drukket spiritus, men en af skipperne
havde dog svært ved at lade flasken stå. Engang, da vi på første rejse
var inde med sommerpærer, var han beruset i flere dage og ville intet
sælge af lasten. Det endte med, at alle hans pærer begyndte at rådne,
og han måtte tilsidst, efter ordre fra politiet, sejle ud af havnen og
smide hele lasten overbord. Det kunne iøvrigt være et problem at få
frugten til at holde sig; lugerne var så vidt muligt åbne på hele
rejsen, og særlig den anden rejse med gråpærer skulle der passes på.
Begyndte de først at rådne, kunne det hurtigt brede sig til store dele
af lasten.
Det var jo naturligvis en oplevelse for os drenge at komme med en
pæreskude til hovedstaden, så der var rift om pladserne. Drengen, der
var med båden, havde lov til at sælge de pærer eller æbler, der havde
fået en større eller mindre rådplet. Det var hans private fortjeneste, og
der var som regel god afsætning ; prisen var kun nogle få øre pundet.
Vi var stolte, når vi, hvad der hændte, havde solgt for i krone. Så
kunne vi komme i cirkus for 50 øre, og køre i hestesporvogn frem og
tilbage. Noget af det mest spændende, vi kunne komme ud for, var
på nært hold at se brandsprøjten rykke ud. Jeg husker en formiddag,
da der var mange hesteprangere både hos os og ved fiskeboderne, at vi
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pludselig hørte klokker kime. Alle studsede, kom de denne vej? Jo, nu
drejede de denne vej, hestene sprang frem i galop, der skulle en god
kusk til at køre dem ; brandmænd med blankpudsede hjælme hang på
vognen alle mulige steder, klokkerne ringede uafbrudt, alt levende
sprang for livet. Prangerne, både hos os og dem ved hyttefadene, fik
travlt med at komme op til deres heste, og det var ikke dem alle, der
nåede at få fat i dem, inden de stak af ; og sikken en ballade der blev
bagefter, prangerne skældte og smældte og havde travlt med at samle
sammen på det hele. Vi drenge styrtede på bare ben efter sprøjterne,
indtil vi stønnende og pustende måtte give op. Ja, det var lidt af det
gamle København, - for os ældre morsommere og mere hyggeligt
end nu.
Som regel sejlede vi tre rejser i sæsonen, med en enkelt eller to
ekstra både ind imellem, og desuden en rejse om foråret med vinter
frugt, gemt vinteren over i vinterhuset, hvor frugten lå i store bunker
og ikke som nu i frugtkasser. På de to første rejser havde vi sorn nævnt
rigget telt op på båden, men på den tredie rejse med efterårsfrugten,
hvor vi lå i København en eller to måneder, købte vi brædder og
lavede dermed et helt lille hus på båden.
Sidst på efteråret, når vi havde solgt al frugten, lastede vi skuden
med amagerkål, hvidkål og rødkål, og desuden alle slags kolonialvarer,
bl. a. brændevin, rom i ankre, store sukkertoppe, som vi skulle hugge
i stykker med kniv og økse, kaffe, tobak (sort C til i kr. pundet), og
ikke at forglemme kommenskringler til børnene. Hver kringle vejede
vel godt i pund ; de var trukket på en snor og kunne holde sig hele
året. Når vi så kom hjem med denne last, vidste jo snart hele øen,
at den eller den pæreskipper var kommet hjem, og så kom bønderne
for at hente deres vinterforråd af kål og andre varer.
Det hændte undertiden, at pæreskipperne ikke kunne have al den
opkøbte frugt i båden, og så måtte de leje en af sandgravernes både ;
af dem var der to-tre stykker. De bestilte ikke andet end at grave sand,
fint gulvsand ; hvert hus og hver gaard skulle have et eller to læs
hvert år til køkken og bryggers, ja undertiden også til stuegulvene.
En af disse sandgravere var Gregers. Han kunne godt lide en dram
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Frederiksholms Kanal med Gammelstrand i 1890’erne. Ved bolværket i for
grunden ses flere pæreskuder, lagt med forstævnen mod kajen. Masten er rejst,
og sejlet danner et telt over bommen. På kajen kommer frugthandlerne med
trækvogn og hestevogn. - Prospektkort på Handels- og Søfartsmuseet.
The Frederiksholms Kanal in Copenhagen in the i8go’s, with fruit-“j achts”.

eller to, og så fortalte han historier for os drenge, samtidigt med at vi
lossede hans båd for sand. En af dem var om hans store og længste
rejse med frugt til København. Far og Søren havde lejet ham, og
han skulle følges med dem derover; han fik en trosse over fra fars
båd, og den blev ikke smidt los, før han lå velforvaret ved Stormbroen
i København. På hjemturen måtte han skøtte sig selv. Der gik 8 dage,
og der gik 14 dage, efter at de andre var kommet hjem, uden at man
så noget til „Grejs“, og man begyndte at blive ængstelig; men endelig
kom han, og det rygtedes jo hurtigt, at Grejs var arriveret, og folk
samlede sig ved Hulvejen. Grejs var helt stolt af den opsigt, han vakte,
- det var jo aldrig før passeret, når han kom ind med en ladning sand.
Da der var samlet tilpas mange tilhørere, begyndte Grejs at fortælle
om rejsen. „Første dag kom jeg ikke længere end til Dragør. Næste dag
kom jeg tidligt afsted og havde fint vejr til højden af Stevns ; så blev
det blikstille. Da jeg havde ligget og drevet lidt rundt, så det ud, som
om der kom en frisk brise østfra. Jeg tog mig så en skrå, parat til at
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tage imod hvad som helst. Men kan I tænke jer, hvad det var? Ikke
vind, min far, men sild, hele havet var stoppende fuldt af sild, og på
et øjeblik var hele skuden omringet. De stod så tæt i vandet, at jeg
kunne gå oven på dem med træsko på, og så kan I tro, jeg fik travlt.
Jeg spyttede i næverne og fik fat i en skovl ; jeg kunne jo stå oven på
sildene og skovle dem ned i lasten, og det varede jo ikke længe, før
lasten var fuld, ja, jeg kan jo nok bruge en skovl. Lidt efter lidt
spredte sildene sig, så jeg kunne slippe fri. Jeg satte alle sejl, og da der
i mellemtiden var kommet pæn luft, var jeg snart inde i Rødvig. Her
blev de vel nok forbavsede over, at jeg havde fanget alle de sild med
de bare næver. Jeg ville jo gerne have lasten solgt, så jeg fik fat i en
mand til at lade trommen gå i to dage i byen og omegnen, og det
varede heller ikke længe, før der var udsolgt. Nu havde jeg jo råd til
at tage en ordentlig opstrammer og derefter hvile et par dage, ja, og
så har jeg jo også set „indenfor“, sådan af og til, jeg havde jo råd
til det.“
Ja, det var jo noget af en skipperløgn, men der var andre end
Grejs, der kunne fortælle sådanne historier. Jeg husker, at der hos reb
slager Nielsen i Troense gik en mand, som egentlig skulle have været
„på sognet“. Nu tog Nielsen ham og måtte så sørge for ham i alle ret
ninger. Hos Nielsen arbejdede han særligt med at ordne tovværk til
skibene ; han blev kaldt „Rokkedrejeren“, men iøvrigt husker jeg kun
hans fornavn, som var Jeppe. Han fortalte gerne historier, og det ville
børn og unge hellere end gerne høre, og da hans største glæde var
skråtobak og brændevin, splejsede børnene gerne sammen til en pægl
brændevin til 12 øre. Når den var drukket, begyndte han at fortælle
om den gang han sejlede, og den beretning, jeg bedst husker, er histo
rien om „Guldskibet“.
Det var ikke noget almindeligt skib. For det første var det beklædt
med guld over hele skroget, og dernæst var det kolossalt stort. Et be
greb om dets størrelse får man, når man hører, at hvis en ung mand
skulle entre helt til tops, ville han være gammel, inden han nåede ned
igen; men hvis han kom helt op til fløjknappen, så kunne han også
rage ind i månen med et kosteskaft. Selvfølgelig måtte man have for-
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tæring undervejs; derfor var der i hvert blokhus indrettet en bevært
ning, og det kunne jo nok bevirke, at turen tog lang tid. I mærset
på fokkemasten var der iøvrigt indrettet en indhegnet græsmark,
hvor der gik en flok køer; der var jo mange mennesker ombord, og
man ville gerne have frisk kød. En dag blev køerne bissegale og løb
rundt deroppe, og det gik hverken værre eller bedre, end at en af dem
sprang over indhegningen og faldt igennem kabystaget og lige ned i
suppegryden. Nu var gode råd dyre ; koen var forsvundet fra suppens
overflade, men op skulle den jo. Kokken og et par af hans med
hjælpere fik omsider sat en pram ud, og så trak de våd et par timer,
inden de fik fat i den.
Engang var skibet på rejse fra Amerika til England, og midt ude i
Atlanten fik de en så hård storm, at de ikke turde dreje til, men var
nødt til at lænse videre mod den engelske kyst. På den tid var England
og Frankrig landfaste, men på vestkysten fandtes en flodmunding,
som kursen blev sat efter. Man ramte godt nok floden, men farten
var så stor, at skibet gik lige igennem og ud i Nordsøen, og derved
dannedes Kanalen mellem England og Frankrig.
Omkring 1909 solgte far sin båd til Søren, der endnu et par år sej
lede med frugt. Man var nu begyndt at laste bådene med frugten i
kasser, men det viste sig efterhånden, at det bedre kunne betale sig at
sende den med banen. Søren gik i land og fortsatte endnu nogle år
med at handle med frugt. Far tilbragte sine sidste år med en rolig
tilværelse i hjemmet i Troense, om sommeren afbrudt af den daglige
tur til sladrebænken ved Dampskibsbroen.
Tiden var løbet fra pæreskuderne. En overgang havde jeg tænkt på
at fortsætte faders sejlads, men jeg indså, at dette var umuligt, og efter
en halv snes år som styrmand med forskellige skibe overtog jeg i 1911
den af min svigerfader, skibsbygmester Anders Jensen Øxenbjerg,
byggede 140 tons sietskonnert „Britta“. Den store sejlskibstid var ved
at ebbe ud ; man begyndte at installere motorer, og snart var de rene
sejlskibe en saga blot.
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CARRYING FRUIT FROM TÅSINGE
TO COPENHAGEN
Summary

Quite a lot has been written about the ships which carried fruit from
Southern to Northern Europe in the nineteenth century. In this article an old
sea captain tells about the less famous transport in Danish waters of fruit from
the little seafaring island of Tåsinge, near Svendborg, to Copenhagen.
Small jacht-rigged vessels from the little town of Troense were used for the
run. Before the fruit season they were careened and carefully painted. Then
the townspeople would bring the fruit they had grown for sale in hand-carts
and wheelbarrows, and farmers would drive in from the country with sacks
of fruit in their horse-and-carts. They were all entertained by the skippers of
the fruit ships, who also paid them. The fruit was loaded into the holds as it
was, without any special form of packing.
As soon as the ships were loaded they put to sea. Sometimes some of the
local boys were allowed to come too, and that was a great treat. They sailed
south of Zealand, and sometimes the ships raced each other.
In Copenhagen the many vessels lay in Frederiksholms Canal, just by Gam
mel Strand. No sooner had they tied up when a number of traders appeared
and bought fruit for resale later. Some of them came in style with horse-andcart or hand-cart, others borrowed baskets and sold the fruit in small quantities.
Usually three such trips were made a season. On the last trip cabbages and
groceries were taken back from Copenhagen for sale on Tåsinge.
About 1910 this transport of fruit by sea stopped, as it was cheaper and
better to send it by railway.

SHANTYSANG I SEJLSKIBENES

SIDSTE DAGE
Af

H. T. Møller
Årbogens redaktion har ofte ønsket at bringe en
artikel om de shanties, som blev sunget ombord
på de gamle sejlskibe. Ved et heldigt tilfælde kom
Handels- og Søfartsmuseet i forbindelse med en
gammel sejlskibssømand, som i sin ungdom har op
levet de hvide sejls sidste storhedstid og som var i
stand til at fortælle om disse opsange. Tilmed kunne
han huske teksterne til ni engelske shanties, som i
denne form gengives her for første gang på tryk.
De ledsagende noder er transskriberet efter hans
sang, således som de af museet er optaget på bånd.
H. T. Møller er født i København 1888.

venlige opfordring til mig om at for
tælle og kommentere de shanties, jeg lærte i mine drenge- og
ungdomsår på de lange rejser i de store sejlskibe, imødekommer jeg
gerne, men da den tid jo ligger mange år tilbage, beder jeg om til
givelse, hvis hukommelsen skulle svigte på et eller andet punkt.
Først et par bemærkninger.
Shanties - i nordisk sprogbrug opsange - er ikke sømandssange ; de
er arbejdssange, der blev sunget ved arbejde i de gamle træskibe, hvor
man arbejdede i flok: ankerletning, sejlhejsning, ved pumperne og
iøvrigt ved ethvert arbejde, hvor der skulle hales ; de blev aldrig sunget
i fritiden, og de var tabu i havn.
Mange mennesker har den opfattelse, at shanties var sange, sø
folkene forlystede sig med, og det er tænkeligt, at en fjernsyns
udsendelse som f. eks. den fra skoleskibet „Danmark“ (i efteråret
1963) har været medvirkende til, at mange har fået bibragt den op
fattelse, men den er altså fejlagtig.
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I denne udsendelse, som jeg både så og hørte, optrådte Radiokoret
med en operasanger som „shanty-master“ - en benævne Ise ganske
ukendt i min tid, og sikkert også før; vi havde en shantymand, en
ældre matros, der kendte sit arbejde, ikke alene skibets, men også
med hensyn til at synge, og hvad han skulle synge ved en given lejlig
hed, - det var ikke ligegyldigt. Der var traditioner, der skulle følges.
Endvidere skulle han være istand til at kunne improvisere; „tabte“
han et vers eller to, måtte han øjeblikkelig finde erstatning.
Denne TV-udsendelse gav kultiveret sang med shanty-tekst, men
shanty-sang var det ikke og kunne ikke være ; radio-sangerne kendte
ikke skibene, der blev sunget i, havde ikke set mændene ved det ar
bejde, de sang til. Radiokoret var uskyldigt - det gjorde sit bedste.
Havde der været nogle få af de gamle søfolk med, var der måske
blevet en god udsendelse - også uden „shanty-master“.
Der var - lige op til den tid, da jeg kom ud med disse skibe - en
broget mangfoldighed af shanties. Der var først de to hovedgrupper:
„hauling shanties“ og „capstan shanties“ ; de første til at hale efter
og de næste til ankerspillet. I træskibenes tid blev der også sunget ved
pumperne, men det var før min tid. De to hovedgrupper var delt op
i en uendelighed af forskellige; ved udrejse fra Europa havde man
visse, og når skibet var for hjemgående, sang man andre. The- og uldclippere havde hver sine, hvalfangere og slaveskibe ligeledes. Skibe
til en bestemt havn eller flod fra Europa eller hjem igen, sang deres
egne, og „Black-Ball“-rederiet i Liverpool havde også nogle til deres
paketter, der sejlede med emigranter og post til New York. Shanties
fra dette rederi var ikke for sarte sjæle eller følsomme sind ; mand
skaberne i disse paketter fik en hårdhændet behandling, og dette sang
de ud for alle vinde.
Dampskibenes fremgang forvoldte sejlskibenes forsvinden, og der
med forsvandt også de mange shanties ; de ældre af mine kammerater
blandt matroserne kunne dog stadig synge til arbejdet, og de sang
de bedste af dem, de hørte i deres unge dage, og det er da af disse
matroser, jeg har lært de her nedskrevne. Det kan af versene i
hver enkelt shanty så omtrent ses, hvorfra de stammer - om de er
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I gangspillet. Folkene går rundt, mens de synger den bekendte shanty „We are
bound for Rio Grande.“ Det letter arbejdet og angiver takten under det træl
somme slid. — Tegning af den norske tegner Rudolf Krog, i Diderik H. Brochmann: Opsang fra seilskibstiden (Kristiania 1916).

Capstan shanty singing, “We are bound for Rio Grande.33

engelske eller amerikanske, og i hvilke skibe de blev brugt ved ar
bejdet.
Jeg lærte kun ni - deraf var seks til at hale efter, og tre var til
ankeret, og heraf var den ene endda kun en rest.
De første to- lærte jeg som yngste dreng i en norsk bark ; de hørte
oprindelig til det ovenfor nævnte „Black-BalU‘-rederi. De var vugge
viser sammenlignet med de fleste i rederiets paketter.
Den første var „Across the Western Ocean“, den anden „Blow the
Man Down“. De blev kun sunget i det nordlige Atlanterhav (Western
Ocean) og kun på udrejse fra Europa.
Nummer tre var „Blow Boys, Blow“, en gammel slaveskibsshanty.
Den blev på min tid kun sunget i „De brølende Fyrrer“, altså syd for
Afrika og Sydamerika, de stærke vestenvindes område, for ikke at
nævne orkanernes. At synge dernede var altid et vådt job - vi stod
som regel i vand til midt på livet og måtte ofte dukke os og holde fast
i et eller andet, når grøn sø kom ombord. Skipperen stod altid oppe
på broen og gav hals, både når der kom en sø, eller han syntes det
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gik for langsomt med at få sejlet op. En af mine skippere kunne be
stemt ikke lide den shanty og ville ikke høre den, men da det jo var
shantymanden, der bestemte, hvad der skulle synges, blev det altså
„Blow Boys, Blow“, og så kunne skipperen rase så meget han lystede ;
der blev ikke sunget andre, og da vi gerne ville ud af det iskolde vand,
blev der lagt kræfter i til hvert brøl.
De næste tre er også til at hale efter; de blev sunget i mildere
vejr, - omkring passaterne, når der skiftedes sejl, enten vi skulle ned
i troperne eller ud derfra. De to første af dem er af amerikansk op
rindelse.
„Renzo Boys“ var en hvalfangershanty, og den næste var en negershanty, som også har været brugt til ankeret, men vi brugte den til
bramsejlene, og den var ganske god at hale efter. Den sidste af disse
var „Whisky Johnnie“, også en fortrinlig shanty at hale efter. Den var
en af de ældste, der kendtes, og den havde en uhyggelig mængde vers
- jeg kender dog kun dem, der er nedskrevet. En af de shantymænd,
jeg har sejlet med, jonglerede med de fleste af de mange ; andre im
proviserede kun med dem, når de „tabte“ et vers eller to.
Så er der anker-shanties, og her lå det lidt tungt - der gik jo flere
måneder imellem, vi sang disse. „Sacramento“ nævnes først - resterne
af den. Den kom frem, da der blev fundet guld i California omkring
1850. På den tid var der ingen jernbaner fra kyst til kyst i USA, og
de, der ville på guldgraveri derud, måtte sejle i sejlskibene, - rundt
Kap Horn. Få år efter holdt den sejlads op, og dermed forsvandt da
„Sacramento“, men der fandtes dog rester af den hist og her, og jeg
fik de to vers, der blev sunget, sammen med den næste, „Rio Grande“.
Denne hørte - som før nævnt - til Sydamerikafarten på udrejse fra
Europa. Jeg har dog kun hørt den på hjemrejse - nemlig i Falmouth
i England. Her kom omtrent alle skibe fra hele verden ; de forlod
lastehavn et eller andet sted på kloden, uden at vide noget om, hvor
de skulle losse. Så hed det altid „Falmouth for Order“, og der var jeg
første gang i 1906 med en britisk firmastet bark ; vi kom fra Australien.
Der lå mange skibe derinde i bugten, da vi kom, og mange forsvandt
i de 8 dage, vi lå der. De tog deres ankre til tonerne af „Rio Grande“,
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sunget af mændene på samtlige skibe, der blev liggende. Det var en
betagende oplevelse at høre den shanty derinde i bugten med de lave
bjerge rundt om. Og den blev sunget hver dag, medens vi lå der der kom andre skibe ind, som tog pladsen op for dem, der var gået ud,
og det skete både dag og nat. Tre gange har jeg været derinde: scene
riet var det samme, oplevelsen, betagelsen. Det har vel været glæden
over atter at være hjemme ; alle havde jo haft en lang rejse fra sidste
havn, og for somme af dem tilmed en hård. Mit skib havde 155 dage
hjem - på smalkost. Vi var glade, og jeg har hørt mange sige det
samme. Næste gang, jeg hørte „Rio Grande“, var på La Plata - så
sang vi alene, og ankeret var lige som tungere at få op. Senere sang
vi den på Columbiafloden. Det var lettere i Falmouth, da vi nåede
dertil.
Den sidste af de shanties, jeg lærte, var „Rolling Home“ - vel nok
en af de smukkeste. Den blev kun sunget ude på salpeterpladserne i
Stillehavet - og kun når skibet skulle til Europa med sin last. Jeg var
derude i 1910 - i Antofagasta, - den eneste gang jeg har været på
den kyst, hvor skibene ligger på åben red og laster fra pramme, parat
til at stikke ankrene fra sig om nødvendigt. Vi havde dog ingen
besværligheder, men fik lastet forholdsvis hurtigt (sagde styrmanden).
Nu er der visse ceremonier, der følger med, når der gøres klar til
at lette ; når den sidste strop sække kommer over siden, sidder skibets
yngste dreng på den, og der bliver travlhed med at dække lugerne.
Om aftenen hejses „Sydkorset“ op under storråen - fire lanterner;
traditionen bød også, at der sendtes en flaske ildvand forud, men det
skete ikke i dette skib. Det gjorde dog ingen skår i vor glæde over at
skulle hjem ; der var allerede tidligt på aftenen kommet kammerater
ombord, og det lod til, at de havde rigeligt med til alle ; selv havde
vi intet, ingen af os havde været i land i den tid, vi havde ligget der.
Straks næste morgen tog vi fat - vi trampede ankrene op og istemte
tonerne til „Rolling Home“ ; det var signalet til kammeraterne i de
omliggende skibe, vel en halv snes stykker. De sang med, - det var
deres måde at ønske os en god rejse hjem ; den var jo lang og tilmed
rundt Kap Horn.
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Nu kunne de ankre udmærket godt være taget med dampspillet vi lossede og lastede med damp - men skipperen ville antagelig gerne
høre os synge denne shanty ; vi havde sunget det meste af natten, ikke
shanties men andre sange. Der blev ikke sunget til arbejdet der om
bord ; skibet havde patentspil til alle sejl. Vi fik altså lov til at synge
og trampe, og det er troligt, at der blev sparet nogle kul og lidt fersk
vand, - til glæde for rederiet i Glasgow - Skotter? Vi var ikke i Fal
mouth, men sejlede direkte til Hamborg, og efter den rejse har jeg
ikke sunget shanties ombord i noget skib. Jeg gik i dampskibe i kul
farten på den engelske kyst med bopæl iland. I de fire år, jeg boede
derovre, traf jeg ikke en eneste mand, der havde det ringeste kendskab
til det, der her er skrevet om. De fleste af mine kammerater her var
ældre mænd med familie ; ingen af dem havde nogensinde været i
sejl, så jeg var en ener i de både.
Min søfart holdt op med den første verdenskrigs udbrud, men de
shanties, jeg lærte i vindskibene, er ikke glemt - de synges stadig i
min lille stue, og har jeg med disse linier kunnet gøre lidt til, at de ni,
der her er nedskrevet, bevares for den tid, der kommer efter mig, har
jeg lov til at være tilfreds.
ACROSS THE WESTERN OCEAN

solo

kor
solo

kor

O the times are hard and the wages are low,
Amelia where’re you bound to?
The Rocky Mountains are my home,
Across the western ocean.

That land o’ promise there you’ll see,
I’m bound across the western sea.
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To Liverpool I will take my way,
To Liverpool that Yankee school.
Here is Liverpool Pat with his tarpaulin hat,
And Yankee Jack, that packet rat.

Beware those packet rats, I pray,
They’ll steal your stores and clothes away.

BLOW THE MAN DOWN

solo

kor
solo

kor

O blow the man down, bullies, blow the man down,
Tommy way ay o blow the man down,
O blow the man down in Liverpool town,
O give me some time to blow the man down.
One day I was walking in Paradise Street
A saucy policeman I happened to meet.

Says he you’re a Black Baller by the cut o’ your hair,
You’re a Black Baller by the clothes that you wear.
You’ve sailed in a packet that flies the Black Ball,
You’ve robbed some poor Dutchman of boots, clothes and all.
8*
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Policeman, policeman, you do me great wrong,
I’m a Flying-Fish sailor just home from Hongkong.

They gave me three months in Walton jail,
For booting and kicking and biting his nails.
’Twas in a Black Baller I first served my time,
And in that Black Baller I wasted my prime.
’Tis when a Black Baller’s prepairing for sea,
You’ll split your sides laughing at the sights you will see.

At the tinkers and tailors and soldiers and all,
Who ship for prime seamen aboard a Black Ball.

And when that Black Baller is clear o’ the land,
The bosun then bawls out his word o’ command.
Lay aft, is the cry, to the break o’ the poop,
Or I’ll help you along with the toe o’ my boot.
It is starboard and larboard, on the deck you will sprawl,
For Kicking Jack Williams commands this Black Ball.

BLOW BOYS, BLOW

SOLO

KOR

SOLO
KOR

O blow my boys, I long to hear you,
Blow boys, blow.
O blow my boys, I long to hear you,
Blow boys, bully boys blow.
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O was you ever in the Congo River?
O well I’ve been in the Congo River.

The Congo is a mighty river,
Where fever makes the white man shiver.

A Yankee ship came down the river,
Her masts and yards were made of silver.

How do you know she was a Yankee clipper?
The stars and stripes was flying above her.

Who do you think was the skipper of her?
Why, Holy Joe, the nigger lover.
Who do you think was the chief mate of her?
Why, Boss-Eyed Bill, the Bowery runner.

What do you think they had for dinner?
Belaying-pin soup and knuckleduster.

And she was bound for London city,
She never came there, o what a pity!
O blow to-day and blow to-morrow,
And if it don’t it will be a sorrow.
O blow my boys, o blow for ever,
O blow me down to the Congo River.
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WHISKY JOHNNIE

solo

kor
solo

kor

O whisky is the life of man,
Whisky Johnnie.
O whisky is the life of man,
Whisky for my Johnnie.
So I drink whisky when I can,
O I drink whisky when I can.
And whisky killed my poor old Dad,
O whisky killed my poor old Dad.

And whisky made my sister a bitch,
O whisky made my sister a bitch.
And whisky made me pawn my clothes,
O whisky made me pawn my clothes.

And whisky made me go to jail,
O whisky made me go to jail.
O whisky up and whisky down,
Aye whisky up and whisky down.
O whisky hot and whisky cold,
And whisky when I’m getting old.

And whisky here and whisky there,
O whisky here and everywhere.
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RENZO, BOYS, RENZO

solo

kor
solo

kor

O Renzo was no sailor,
Renzo, boys, Renzo.
O Renzo was no sailor,
Renzo, boys, Renzo.

He was a New York tailor,
He was a New York tailor.

He shipped in a South Sea whaler,
He shipped in a South Sea whaler.
But he could not do his duty,
So they took him to the gangway.

And they gave him nine and thirty,
Aye. lashes nine and thirty.
But the skipper being a good old man,
He took Renzo to his cabin.
And gave him wine and water,
And Renzo kissed his daughter.

They taught him navigation,
To fit him for his station.
Now Renzo he’s a sailor,
He is chief mate of that whaler.
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SALLY BROWN

solo

kor
solo

kor

O Sally Brown was a nice mulatta,
Way ay roll and go,
She drinks the rum and she chews tobacca,
I spent my money on Sally Brown.
For seven long years I’ve courted Sally,
She said : O boy, why do you dally?

O Sally Brown, how I long to see you,
O Sally, I will not deceive you.
O Sally Brown, what is now the matter,
She’s a pretty girl, but I can’t get at her.
O Sally Brown is a creole lady,
I think she’s got a nigger baby.

Now Sally lives in the old plantation,
She’s a member of the wild-goose nation.

SACRAMENTO
SOLO
KOR
SOLO

KOR

O the Campton ladies they sing this song,
And they say so, and they do so,
And the Campton race-track is five miles long,
And ahoodi hoodi day.
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Blow boys, blow, for California,
There is plenty of gold,
So I have been told,
On the banks of Sacramento.

And I came to a river where I couldn’t get across,
So I jumped on a chinaman, for I thought he was a horse.

RIO GRANDE

solo

kor
solo

kor

I’m a Flying-Fish sailor just home from Hongkong.
O yo, o Rio Grand’.
And I was paid off in Liverpool town,
We are bound for Rio Grande.
O yo, o Rio, o heave for Rio,
Sing fare you well, my pretty young maid,
We are bound for Rio Grande.
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One day I was walking in Paradise Street,
I met there a girl so nice and sweet.
O where are you going, my pretty young maid?
I am going to my father, kind sailor, she said.
O what is your father, my pretty young maid?
My father is a farmer, kind sailor, she said.
O where is your mother, my pretty young maid?
She is home on the farm, kind sailor, she said.

Will you be my wife, my pretty young maid?
I will be that with pleasure, kind sailor, she said.

So when I come home I will make you my wife,
And then we will walk together for life.

ROLLING HOME

Pipe all hands to man the capstan,
See your cable run all clear,
For tonight we will leave the harbour,
And for England we will steer.
We will sing in joyful chorus,
In the watches of the night,
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KOR

We will see the shores of England,
When the grey dawn brings the light.
Rolling home, rolling home,
Rolling home across the sea,
Rolling home to merry England,
Rolling home, dear land, to thee.
Up aloft amid the rigging,
Blows the loud exulting gale,
Like a bird’s wide outstretched pinions,
Spreads on high each swelling sail.
And the wild waves cleft behind us,
Seem to murmur as they flow,
There are loving hearts that wait you,
In the land to which we go.
Many thousand miles behind us,
Many thousand miles before,
Ancient ocean heaves to waft us,
To the well-remembered shore.
Cheer up, Jack, bright smiles await you,
From the fairest of the fair,
And her loving eyes will greet you,
With kind welcomes everywhere.

Noderne er transskriberet fra båndoptagelsen af forfatterens sang ved museumsassistent Svend Jørgensen og rentegnet af Leif Johansen, København.
De kursiverede ord i omkvædet angiver, hvor der blev halet i fællesskab,
mens ordet blev brølet ud.
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SEA SHANTIES IN THE LAST DAYS OF SAIL
Summary
The old sea shanties have long ago disappeared from the seven seas. Oc
casionally one can still hear them sung, for example on television, but they
do not ring as true as they did when sailing ships still existed. Shanties are
not sailors’ song proper but simply working songs, which were sung by the
crews of the old sailing ships while they were doing the heavy work that re
quired a great effort from all hands e.g. weighing the anchor, hoisting the
sails, bracing the yards, pumping, in short any job which the men had to haul
or heave at together. The shantyman would begin the singing and everyone
join in the chorus. It helped to get the job done when all the men roared out
the words and at certain places all heaved or hauled together with all their
strength.
The writer of this article (born in Copenhagen in 1888) sailed aboard sail
ing ships and recalls shanties being sung on board in his youth. He learned
“Across the Western Ocean” and “Blow the Man Down” while he was cabin
boy on a Norwegian barque. These two shanties are only used in the North
Atlantic. “Blow, Boys, Blow” was an old slave ship shanty which was only
sung in the roaring forties. “Whisky Johnnie”, “Renzo” and “Sally Brown”
were sung when the sails were shifted before and after passing the trade wind
belt. “Renzo” was originally a whaler shanty and “Sally Brown” a negro
shanty. “Whisky Johnnie” is probably one of the oldest shanties.
These six shanties mentioned above are all hauling shanties, the three follow
ing are anchor shanties. “Sacramento” dates from the time when gold was
found in California, c. 1850; “Rio Grande” was sung when leaving Europe
for South America, and finally the sailors’ favourite, the beautiful “Rolling
Home”, which was only sung in the nitre ports on the Pacific coast of South
America.
Pump shanties were no longer sung in the author’s sailing days.
The words and music are given here as the author learned them and re
membered them fifty years later.
As steam superseded sail shanties dropped out of use because there was no
longer any need for them. Machines took over the work men had done before.
Fortunately many of the shanties were recorded before it was too late, partic
ularly in England and the USA. Both words and melodies vary considerably
in the different collections that exist today, simply because there were no
standard printed words. Who first wrote them we do not know. Seamen learned
shanties from one another during their work on board and the shantymen
could always at a pinch add a couple of verses of their own. Even though
these songs cannot be called literature nevertheless they are still widely popular.
The words and the tunes are not easily forgotten.

Miniaturemaleri af ubk. med portræt af guvernør på Trankebar 1777-88,
Peter Herman Abbestee. — Handels- og Søfartsmuseet.
Miniature portrait of governor P. H. Abbestee, Tranquebar.

GUVERNØR I TRANKEBAR

Den første danske kolonierhvervelse i en fremmed verdensdel var Trankebar.
1618 afgik de første danske skibe til Ostindien under admiral Ove Gedde.
Fæstningen Dansborg i Trankebar by anlagdes 1620, og kolonien blev snart
hovedstation for en omfattende handel med Bengalen, Sundaøerne og Bagindien, og flere loger oprettedes rundt omkring.
Forbindelsen med Danmark var forholdsvis regelmæssig indtil svenskekrigen
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omkr. 1659. Da opstod en pause i handelen på Trankebar en årrække, indtil
et nyt dansk-ostindisk kompagni oprettedes, og kolonien blomstrede påny fra
ca. 1670. Et dårligt styre og vanskelige forhold i almindelighed bragte efter et
halvt århundrede igen kolonien i vanskeligheder. I 1732 oprettedes det danske
Asiatisk Kompagni, hvorved handelen udstraktes til Kina; dette kompagni
skaffede med ret anseligt økonomisk udbytte store mængder af Orientens varer
til Danmark. Atter og atter måtte man føre krig mod den lokale befolkning ;
særlig den såkaldte „Perumal-krig“ 1756 voldte store ødelæggelser i Trankebarområdet. I 1777 blev kolonien overtaget af kronen, og sejladsen på Ostindien
blev givet fri ; dog måtte private rederier betale en „rekognition“ til Asiatisk
Kompagni.
I 1801 og 1808 blev Trankebar besat af englænderne, men tilbageleveredes
ved fredsslutningen i Kiel 1814. Den danske handelsvirksomhed var blevet
væsentligt hæmmet af englænderne og på grund af udvidede toldforanstalt
ninger. Der var således op igennem 1800-tallet ringere og ringere sandsynlighed
for, at kolonien nogensinde ville genvinde tidligere tiders store betydning som
koloni og handelscentrum, og man begyndte i Danmark at fornemme en stem
ning for at afhænde kolonien. Dette kom rigtigt til udtryk på stænderforsam
lingen i Roskilde 1842. Trankebar havde i de senere år givet et underskud på
50.000 rdlr. Kolonien blev derfor sammen med de øvrige besiddelser i Indien
med undtagelse af Nikobarøerne 1845 solgt til England for 1.125.000 rdlr.,
efter at Asiatisk Kompagni var ophævet 1843.
At styre en sådan koloni under de forskelligartede forhold må ingenlunde
have været let, men tværtimod en opgave, der krævede stor snilde og dygtig
hed. For at besidde disse egenskaber måtte man have en del erfaring for og
kendskab til såvel Danmarks forhold til kolonierne i almindelighed som til de
administrative og rent lokale forhold.
Peter Herman Abbestee, som afbildes her, blev en af Trankebars mest be
tydelige guvernører. Tidligt, i en alder af kun 24 år, kom han ind i koloni
virksomheden, idet han 1752 blev antaget som „assistent ved Negotien i
Trankebar“, og året efter tog han dertil med Asiatisk Kompagnis fregat
„Sydermanland“. Den unge Abbestee viste sig at være meget velbegavet og
beleven, og guvernemen tet sendte ham derfor til kongen af Travancore, hvor
han fik oprettet en dansk handelsloge i byen College og blev dens „opperhoved“. Næste år blev han forflyttet til logen i Calicut som opperhoved. 1760
kaldte man ham tilbage til Trankebar og lod ham avancere til rådsmedlem.
Da guvernør H. J. Forck døde 1781, valgte det sekrete råd Abbestee til interimsguvernør. I dette embede virkede han indtil 1775, da han nedlagde sit
hverv og med sin familie vendte tilbage til København, hvor han blev kompag
niets meddirektør. Denne stilling gav ham mulighed for at deltage i kolo
niernes overdragelse til staten 1777, og i dette arbejde lagde, han stor
sagkundskab for dagen. Det har sikkert været medvirkende til, at han samme
år udnævntes til brigadér og næsten samtidig til guvernør over samtlige kolo
nier og etablissementer i Ostindien under titel af generalmajor. Med stor
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dygtighed og smidighed forstod han at drage fordel af Dansk-Ostindiens
neutralitet under den fransk-engelske kolonikrig. De indfødte gav ham til
navnet „de fortrængtes fader“. Relativt få år efter søgte han sin afsked fra
dette anstrengende embede; i bevillingen heraf, som han fik 1783, anmodede
man ham. dog indtrængende om at fungere en tid endnu, indtil der måtte ind
træde fredeligere forhold. Først 1789 forlod Abbestee Trankebar med kom
pagniskibet „Dannemark“ efter at være blevet afløst af guvernør Peter Anker
året før. Sine sidste fem leveår tilbragte han derefter i København.
Miniaturen, der er malet af en ukendt kunstner, har været i familieeje gen
nem slægten Boal th (Pauline Boalth var datter af guvernør Abbestee), indtil
den i 1963 foræredes til Handels- og Søfartsmuseet af fru Caia MarckmanHansen, Espergærde, der selv nedstammer fra slægten Boalth.
•S'. Jø.
HAMBORGS HAVN

Hamborgs havn, der nu er en af verdens største, var endnu for 125 år siden
såre beskeden. Igennem århundreder havde man kunnet nøjes med den lille

Hamborgs ældste havn, Binnenhafen, set mod Rummelhafen 1824.
Maleri af Fr. Thorning på Handels- og Søfartsmuseet.

The Inner Harbour, “Binnenhafen”, of Hamburg, 1824.
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naturlige havn, hvor Aisteren, der ikke var stort mere end en å, løb ud i Norder
Elbe, en af Elbens nordlige arme. Havnen begrænsedes mod syd af en lang og
lav ø, „Gras-Brook“. De mange kanaler, „Fleete“, hvor pramme kunne gå
direkte op til pakhusene, må også regnes med til havnen. Da den hollandske
artillerikaptajn van Valckenborgh i årene 1616-26 byggede byens mægtige
fæstningsanlæg, kom denne indre havn, „Binnenhafen“, sammen med byen til
at ligge bag de beskyttende volde, idet bastionen „Hölzerner Wams“ anlagdes
på Grasbrook. For yderligere at værne den livsvigtige havn blev der 1655
bygget et militært blokhus på nedrammede pæle i dens indløb. Denne bygning
fungerede også som toldbod. Først 1820 begyndte man at sløjfe voldene —
rester af dem står endnu —, og Hamborgs store vokseperiode begyndte for alvor.
Binnenhafen var i tidens løb blevet alt for lille, og uden for den, mod vest
langs Elbens nordbred, anlagdes Rummelhafen og Jonashafen (nu Nieder
hafen). Der var dog ingen kajanlæg, kun nogle rækker nedrammede ducdalber.
1852 nedbrødes blokhuset, og den enorme udvidelse af Hamborgs havn kunne
begynde. Nu er den gamle Binnenhafen kun en ubetydelig del af de im
ponerende havneanlæg, væsentligst station for de mange bugserbåde. Højbanen
går i en flot bue hen over den mellem Rödingsmarkt og Baumwall.
Nærværende maleri fra 1824, der her offentliggøres for første gang, viser
Binnenhafens indløb, set indefra mod vest. Til venstre ligger det omtalte
„Blockhaus“ med den elegante lille tagrytter. Her er militærvagt med skilderhus
og soldater, og samtidig toldbod ; ved foden af trappen står en stor vægt. Der
ligger flere flodpramme med varer i havnen, og til højre kommer en færge
smakke ind med gods og passagerer ; blandt disse ses adskillige piger i folke
dragt og med store stråhatte. De kommer med grøntsager og frugt fra „Ham
borgs Amager“, Vierlande, den frugtbare 0 i Elben øst for Hamborg. Stadig
træffer man disse „vierländerinder“ i deres dragt på grønttorvet i Hamborg.
Blikket går ud mod Rummelhafen, hvor talrige store sejlskibe fra forskellige
nationer ligger fortøjet ved ducdalberne ; blandt dem ses et dansk fuldskib.
Helt i baggrunden ligger det danske Altonas havn.
Kunstneren, Ferdinand Chr. Friedrich Thorning, er født 1802 i Eckernförde.
Han var lige kommet fra Akademiet i København, da han malede dette elsk
værdige genrebillede, der har stor topografisk interesse. Han har forøvrigt teg
net flere prospekter fra hertugdømmerne på omtrent samme tid, men han drog
kort efter til Italien, hvor han med få afbrydelser opholdt sig til sin død i
Napoli 1873. Han var en meget frugtbar marinemaler af den romantiske skole
og udstillede flere gange på Charlottenborg.
H. H.
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JACOB KIELLAND & SØN

Det er i år 150 år siden, Norges og Danmarks veje skiltes, veje, som fra
dronning Margretes tid har ført de to riger side om side op gennem mere end
400 års trængsler og glansperioder. En af de betydeligste opgangstider for
begge lande på handelssøfartens område var sidste halvdel af 1700-tallet, tiden
efter den store nordiske krig. Mellem de to lande udviklede der sig en livlig
handel. Fra Norge drejede det sig hovedsageligt om træ, og fra Danmark var
det korn. Man forstod inden for udenrigshandelen i rigt mål at drage fordel
af neutralitetspolitikken. Norske og danske skibe kunne frit sejle mellem de
krigsførende magter, når de blot undlod at medføre strategisk vigtige varer.
Et af de førende rederier i Norge på denne tid var Jacob Kielland & Søn.
Jacob Kielland, født i Sokndal i Dalene, kom i 1751 til Stavanger, hvor han
grundlagde det senere så ansete firma. Det omfattede rederivirksomhed, nedsaltning af sild og udførsel af trælast. Jacob Kielland begyndte alene i Stav
anger, rnen drev også lidt samarbejde med broderen, Gabriel K. Kielland,
der var bosat i Sokndal. I de første år gik farten væsentligst på nordeuropæiske
havne, men den blev udstrakt til også at omfatte Middelhavsområdet og endog
Vestindien. I de senere år optoges sønnen Gabriel Schanche Kielland i firmaet,
og han førte det videre, da Jacob Kielland døde 1788 som en af Norges mest
ansete og velhavende mænd.
Gabriel S. Kielland døde 1821 og efterlod sig tre sønner og en datter. Den
ældste son gik militærvejen. Den yngste, Jacob Schanche Kielland, overtog
ledelsen af firmaet og drev det til sin død 1852. Derefter blev den mellemste
broder, Jacob Kielland, husets chef. Han var født 1788, året for grund
læggerens død. Han fortsatte husets drift, særlig hvad rederivirksomheden,
sildenedsaltningen og bankierforretninger angik. „Gamle Kielland“, som han
i de senere år kaldtes, var en intelligent og stilfærdig mand, der førte et ret
tilbagetrukket liv; men han ejede ligesom sine forfædre en kolossal virkekraft.
Han døde i 1863 og var den sidste, som blev begravet i familiegravstedet på
St. Olavs plads. Ved hans død opløstes det århundredgamle firma.
I tidens løb ejede Jacob Kielland & Søn 57 skibe, hvoraf en stor del blev
bygget på husets egne to værfter i Stavanger. Af disse skibe mistede firmaet ni
ved opbringelse til England under krigen 1807-14, tilsammen på 407 clstr., der
med ladning ansloges til en værdi af mindst 160.000 rdlr. Husets financielle
grundvold var imidlertid så solidt muret, at dette tab i økonomisk henseende
ikke skadede firmaet i synderlig grad. Og da fredelige tilstande efter krigens
ophør i 1814 atter indtrådte, vedblev husets velstand og økonomiske magt
stadig at skride fremad.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg ejer flere billeder af Kiellands skibe,
bl. a. de to, der gengives her. Det første forestiller fregatten „Jacob Kielland
& Søn“ af Stavanger 1806, ført af kaptajn Thomas Jan Thomsen. Billedet er
en farvelagt tegning af den betydelige skibsportrætmaler i Marseille, Nicolas
Cammillieri. „Jacob Kielland & Søn“ var det første fregatskib, der blev bygget
9
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Fregatten „Jacob Kielland & Søn“ af Stavanger 1806 ud for Marseille. Skibet
kaldes også „bark“, men adskiller sig fra den senere barktype ved foruden
gaffelsejl at føre råsejl på mesanmasten. Farv. tegn, af Nie. Cammillieri.
Handels- og Søfartsmuseet.

The frigate “Jacob Kielland & Søn” of Stavanger off Marseille.
for stavangersk regning ; det blev bygget i 1799 i Grimstad og var på 78 clstr.
Det sejlede på Middelhavet og Vestindien. Englænderne tog det i 1807, og det
blev prisedømt før krigens udbrud. Fra 1799 til 1803 førtes det af kaptajn
Knud Pallesen. I højre side af billedets baggrund ses Marseille, t. v. et mindre,
fransk fartøj.
Det andet billede forestiller briggen „Johanna Margretha“ af Stavanger 1825
under indsejling til Neapel, ført af Kaptajn Hans Arentz. Billedet er en
gouache af ukendt kunstner. „Johanna Margretha“ blev bygget på rederiets
eget værft i Stavanger 1814 og var på 62 clstr. Den fører på billedet under
gaflen det svensk-norske unionsflag i dets oprindelige skikkelse: svensk blå-gult
flag ; i øverste felt mod stangen hvidt, skråt kors, Andreaskors, på rød bund ;
desuden svensk vimpel i stortoppen.
Kaptajn Hans Arentz, der førte skibet i mange år, skildrer i sin „Journal
1822-1828“, udgivet 1890 af forfatteren Alexander L. Kielland, som. tilhører
samme slægt, netop denne rejse til Neapel. På billedet ses briggen under ind
sejling i det stormfulde vejr, som kaptajnen også skildrer i sin journal, der
kan anbefales stærkt som en højst læseværdig og fornøjelig beretning fra sejl
skibstiden.

Briggen „Johanna Marg re tha“ af Stavanger under indsejling til Neapels havn
9. december 1825. Gouache af ubk. Handels- og Søfartsmuseet.

The brig “Johanna Margretha” of Stavanger off Naples.

I efterskriften i journalen fortæller udgiveren om briggens forlis i Livornos
havn 21. juli 1836: „ . . . Hans Arentz var ilands da Stormen røg op, og var fra
Moloen Vidne til Besætningens Anstrængelse for at faa Seil sat til, da Fortøiningerne sprang. Men Briggen drev alligevel ind mod Pirhovedet og sank.
Mandskabet blev reddet. . . “
Der blev efter meddelelsen om forliset fra rederiet i Stavanger udsendt breve
til forskellige steder i Europa, som skulle opmuntre Hans Arentz på hans hjem
rejse. Et sådant brev, der var sendt til Nicholson & Go. i London, blev fundet
af udgiveren uåbnet ; Hans Arentz kom ikke hjem over London, og brevet
blev derfor sendt uåbnet tilbage til Stavanger.
I dette brev af 25. oktober 1836 skriver brødrene Jacob og Jonas Kielland
til deres fætter på mødrene side, Hans Arentz, bl. a.: „Kjære Broder! . . . Hvad
„Johanna Margretha’s“ Forlis angaar, saa maa det nu være glemt ; og vi maa
takke Gud for, hvad vi have tilbage, og leve og virke med det... da Din Be
stemmelse jo dog var og maa blive: at slaa Dig til Ro herhjemme i Din nye
Stilling som Lodsoldermand og Havnefoged i Stavanger ... Vær derfor ved
frejdigt Mod og betænk de glade Timer, vi endnu kunne haabe at leve sammen
i. Hos os skal Du altid finde uforandret Venskab og Velvilje og en oprigtig
hjertelig Modtagelse til alle Tider. Vi ønske dig snart og vel her blandt os,
og Alle hilse Dig kjærligst ved Dine hengivne Jacob Kielland & Søn.“
9*
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Digteren Alexander L. Kielland, 1849-1906, søn af Jens Zetlitz Kielland,
1816-81, har i sine kendte romaner „Skipper Worse“ og „Garman & Worse“
fastholdt stemningen fra det gamle Stavanger. Garman, „Gamle-Konsulen“, er
i virkeligheden Gabriel Schanche Kielland, som var hans oldefar. I Stavanger
står endnu familiens statelige palæ, herregården Ledål ; den bruges nu som
bolig for den norske konge, når han besøger byen.
S. Jø.

KAPTAJNSGAVER
I mange gamle skipperhjem opbevares endnu rige skatte af sølvtøj, porcellænsting o. lign., som er hjembragt i svundne tider af de gamle kaptajner.
Nogle af disse ting er indkøbt i det fremmede, andre er „kaptajnsgaver“, dvs.
at de er givet til kaptajnerne, f. eks. af taknemlige ladningsmodtagere, køb
mænd, redere osv., som anerkendelse for hurtig sejlads, ladningens fine tilstand
ved afleveringen, udvist konduite i bestemte situationer o. lign. De fleste er
dog nok simpelthen givet som en slags konkurrencegaver — en meget mild form
for gaver, der kun langt ude har en lille smule med bestikkelse at gøre - af
mæglere, provianteringshandlere og købmandsfirmaer, for på en pæn måde at
opmuntre skipperne til at handle hos sig frem for konkurrenten og for at
holde fast på dem som kunder. Enhver gave forpligter som bekendt modtageren.
Sådanne gaver har selvfølgelig været gængse langt tilbage i tiden, og de har
været givet i alverdens havnebyer. I 1700-tallet gav således indiske og kinesiske
købmænd eumshaws, som disse presenter kaldtes, til de europæiske kaptajner.
Et nærliggende eksempel møder vi i Helsingør i 1800-tallet. Alle kaptajner på
de forbifarende skibe måtte standse op her og gå i land for at betale øresunds
told, og samtidig benyttede de gerne lejligheden til at proviantere. Der var
en lang række firmaer, som dels hjalp med klareringen, dels solgte alle slags
skibsfornødenheder, og der var en knivskarp konkurrence mellem dem. Hvert
firma havde sine „runnere“, eller „brokapere“, som de hed her, stående ved
trappen ud for Øresunds toldkammer, hvor kaptajnerne steg i land, og ofte
kom det ligefrem til slagsmål mellem dem om kunderne. Den sejrende brokaper
førte sit bytte i triumf hjem til klarerergården, hvor han blev beværtet på det
bedste, blev optaget i familiens skød, blev overøst med foræringer, - altsammen
for at forpligte ham over for firmaet, så han ikke næste gang skulle gå til
konkurrenten. I reglen fik kaptajnerne naturalier, som f. eks. nogle kasser ci
garer, et halvt dusin flasker vin, nogle pund te til at tage med hjem til konen,
men ofte fik de også rede penge.
Pengene blev i reglen, fortælles der, overrakt diskret sammen med papirerne.
Til en svensk skipper, der altid var iført høj hat, når han gik i land, sagde
mægleren: Værsgo, kaptajn, her er til en ny hat! - uden at dette havde noget
med den gængse kaplak at gøre.
En meget brugt gave var sølvskeer. Fra 1800-tallets begyndelse fortælles om,
hvordan de norske købmænd i sørlandsbyerne sendte deres folk langt ud på
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Forskellige typer „Riga-skeer“, som har tilhørt skippere fra Tåsinge.
i. skippernavn M: Qvist ; merkurstav (1875). 2. betegnet: Fenger & Co. in
Riga. 1843. 3. betegnet: F. Böhm & Com. Danzig 1836. (Museet ejer en ske af
samme type, med indpunslet indskrift: F. Boehm & Co. Danzig). 4. med nyere
ejerindskrift: Inger. 13.10.1920. Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling
(Povl Fredholm).

Silver spoons, so-called "Riga 'spoons”, given as presents to Danish captains.
The oldest from Danzig, 1836.
søen for at kapre kunder i forvejen, samtidig med at de forærede skipperne
et eller to dusin spiseskeer. Det var ofte hollandske skibe, som kom efter
tømmer. I Brevik skal byens sølvsmede således have forarbejdet et par tusind
lod sølv til den slags skeer pr. år.
Handelshusene i Sortehavs-havnene gav også spise- og teskeer af sølv i
dusinvis til kaptajnerne. For at gøre det ekstra fint, fortælles der, gik nogle af
dem over til at lade skeerne lave af platin, men det blev ingen succes, for selv
om de var kostbarere end sølvskeerne, så de ikke nær så fine ud ; de lignede
nærmest skeer af bly. Sølv skulle det være.
Ellers var det vel navnlig i østersøhavnene, skipperne fik suppleret deres
sølvtøj. Det nævnes, at mæglerne i Danzig, Königsberg, Memel, Pillau, Riga og
Kronstadt gav skipperne sølvskeer. De første frugtfarere, der om foråret kom
ind til St. Petersborg med sydfrugter, fik ligeledes sølvtøj. Både i skandinaviske
og tyske søfartsegne har det vrimlet med hjembragte „Königsbergerskeer“, „russerskeer“, „Rigaskeer“ — sidstnævnte betegnelse var vist den almindeligste i
Danmark. Skeerne behøvede just ikke netop at stamme fra de pågældende byer.
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Disse sølvskeer, som nu er ved at blive sjældne, er ikke pragtstykker, men
ganske almindelige skeer, som kunne bruges i husholdningen og blev brugt, og
de bærer i reglen giverens navn og hjemsted indgraveret eller indpunslet på
skaftet, undertiden med årstal. I mange tilfælde kan ejernavnet så senere være
indgraveret derhjemme.
Alt i alt var det en fin reklame ting, og det gav skipperhjemmet en vis
fornemhed. Det var ikke alle folk, der som kaptajnsfamilier kunne tillade sig
at spise med sølv.
Det var forøvrigt ikke blot skeer, der blev givet, men også andre sølvting:
hele spisebestik, punche- og potageskeer, lugtedåser (hovedvandsæg), cigar
etuier, samovarer osv. De lokale sølvsmede havde nok at gøre med at levere de
ønskede varer til firmaerne. At de så af og til som det fortælles var fristet til at
blande tin i sølvet, er en helt anden historie.
At sølvtingene virkelig har været en finere form for drikkepenge ses af, at
nogle kaptajner efterhånden havde fået så meget sølvtøj samlet sammen, at de
anmodede giverne om hellere at få rede penge i stedet, og det fik de da også
ofte. Det meddeles ligeledes, at skipperne derhjemme solgte de overflødige
skeer og fik kontanter i stedet.
En anden meget typisk form for kaptajnsgaver var puncheboller. Sådanne
har været givet overalt i havnebyerne allerede i 1700-tallet, som vel med rette
kan kaldes punchedrikningens gyldne århundrede. Boller eller bowler, dvs.
kummer eller skåle til at blande spiritussen med varmt vand, sukker, citron
og krydderi, fik man fra Kina i „ostindisk“ porcellæn i store mængder ; pun
chen synes at være en asiatisk opfindelse, - Cortemünde nævner „bulepons“,
„bollepunch“ fra Java i 1670’ernes begyndelse. I Europa, hvor blandings
drikken hurtig blev populær, efterlignede man de ostindiske boller i porcellæn
og fajance, de sidste ofte ganske enkle, prydet med overføringsbilleder {transfer
prints) med maritime og andre motiver, undertiden med vers og andre ind
skrifter. En del af dem kommer tydeligt ind under begrebet sømandsfajance.
Her interesserer os mest de boller, som ved deres indskrifter klart tilkende
giver, at de er fremstillet til kaptajner på bestemte skibe. I England kender
man således fajanceboller, som synes at være lavet i Bristol specielt til skandi
naviske skippere, der anløb havnen ; en af dem, der er dateret 1758, bærer
skibsnavnet „Sant Johannis“ og kaptajnsnavnet Erick Boreus ; han har vel
været svensk.
I Åbenrå findes en bolle fra ca. samme tid med indskriften: “Success to the
Maria Christina—Capt. Johan Heinrich Bahnsen von Apenrade 1765,“ tillige
med et vers på tysk. Det slutter med:

„Mons. Zachariessen sol leben
seine Frau: liebste dar neben.“
Skibet er sikkert den 3-mastede galiot „Frau Christina“ af Åbenrå (68 clstr.),
som J. H. Bahnsen fik at føre 1764. Måske er Monsieur Zachariessen en af
rederne.
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En anden bolle i Åbenrå, formentlig fra slutningen af 1700-tallet, ønsker:
“Success to the Charlotte—Capt. Christen H. Schagen” og er udstyret med
følgende fromme vers på et lidt fejlfuldt dansk, der tydeligt udsiger, at den
ikke er af dansk fabrikat:
„Mit livet Ship (= lidet Skib) det Segler hen
og Finder havn i Himelen.“
Handels- og Søfartsmuseet ejer tre lignende boller, som utvivlsomt er kap
tajnsgaver fra 1700-tallet:
1. fajancebolle med billede i den indvendige bund af en dansk galease,
førende dannebrog med Christian VII’s kronede monogram. Indskrift:
„Success to de Fortuna—Capt. Friedrich Gorrisen—Marcus Lauritzen.“
Siden er dekoreret med fremstillinger af Neptun, nymfer, sømandens far
vel og sømandens hjemkomst. Diameter 26.8 cm, højde 10.8 cm (mus.-nr.
1451:50).
2. fajancebolle med billede i den indvendige bund af brig „Abaellino“ af
Altona, førende dannebrog med Christian VII’s kronede monogram.
Indskrift: “Success to the Abaellieno.” På siden Neptun, Amfitrite, kro
scene, kirkeinteriør. Til bollen hører et låg, hvorpå der står: “Johann
Gottfried Petersen Yunr. Floreat Commercium” (Gid handelen må blom
stre). Det er dekoreret med fremstillinger af hyrdescene, høstfolk, mindes
mærke i skov. Diam. 35.3 cm (1727:50).
3. fajancebolle med billede i den indvendige bund af fuldskib med ham
borgsk flag og indskrift: “Success to the Oltney van Stat Oltney—Simon
Anderson—Dorothy Simons.” På den indvendige side trofæer, på den ud
vendige: red med skibe, Håbet med anker, kroscene, sømandens farvel. Det gådefulde navn Oltney har voldt tyske og danske museumsfolk kvaler ;
det må dog uden tvivl være en misforstået form for Altona, og skibet
er formentlig hvalfangeren „Stadt Altona,“ som i årene fra 1788 til 1807,
da den blev opbragt af englænderne, førtes af kommandør Simon Adri
aens fra Føhr. Navnet Adriaens kan udmærket godt være det gode danske
eller frisiske navn Andersen i hollandsk forklædning ; der er flere ældre
eksempler på, at danskere i hollandsk tjeneste hollandiserede deres navne.
At skibet fører hamborgsk flag, behøver ikke at betyde noget ; der er
andre eksempler på, at Altona-skibe benyttede nabobyens flag. Ydermere
styrkes antagelsen af, at museet har erhvervet bollen på Føhr, hvor den
har været i familieeje i mangfoldige år. - Diam. 30.5 cm, højde 12.6 cm
(123:55)-

Som man ser bærer disse boller en stereotyp indskrift: “Success to the . . .”
samt skibsnavnet og kaptajnsnavnet (undertiden med kaptajnsfruens og/eller
rederens navn). Ønskets formulering på engelsk kunne tyde på, at ideen er
opstået i England, og at den engelske sprogform har været så stærk, at den er
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blevet stående som en fast formel, selv om der desuden er indskrifter, som ikke
er engelske. På nogle af bollerne finder man som nævnt vers på dansk og tysk
og vel også på andre sprog. Det vil nok være for optimistisk at tro, at skibs
billederne er nøjagtige portrætter af de pågældende skibe. De er blot typer, som
man efter behag har kunnet forsyne med et flag, alt efter modtagerens na
tionalitet. Flagene er altid påmalet med kraftige farver.
Det var dog ikke bare danske kaptajner i England, der fik boller som gaver,
men også engelske i Danmark. I engelske museums- og kunstsamlerkredse træf
fer man betegnelsen “Elsinore Bowls” om en speciel slags porcellænsboller. Vi
kender ikke på dansk denne betegnelse, men vi kender bollerne, selv om de
formentlig findes hyppigere i udlandet end her ; de var jo beregnet til fremmede
kaptajner og i reglen næppe til danske. Problemet om disse Helsingør-boller
er aldrig blevet undersøgt til bunds, og det er måske tvivlsomt, om der kan
findes tilstrækkelige facts derom, men det kan sikkert være af interesse at
bringe det på bane her.
Det synes, som om det især - måske udelukkende — har været skibsklarerings
firmaet Major Wright & Co. i Helsingør, der har ladet bollerne fremstille som
gaver til de fremmede, især vel engelske, kaptajner, der var dets kunder. Major
(det er et fornavn, udtales på helsingørsk Mædjer) Wright var søn af en eng
lænder Henry Wright fra Hull, der kom som ganske ung til Helsingør i
1760’erne for at tjene penge. Hans firma, grundlagt 1778, blev et af de mest
kendte af alle de mange rige klarererfirmaer. Efter statsbankerotten gik det
ganske vist konkurs, men det lykkedes Major Wright at arbejde det op igen.
Faderen døde 1825 og sønnen i 1878. Ved sundtoldens afløsning 1857 for
svandt de fleste sundklarererforretninger i Helsingør, men dette fortsattes lige
til 1948 som bunkerkulfirma. Det endnu eksisterende brændselsfirma Wright &
Svendsen blev grundlagt 1891 af Major Wrights søn, konsul Albert Wright.
Det har domicil i det statelige van der Ostenske palæ fra 1770 (Stengade 79),
hvortil slægten har været knyttet nu i halvandet hundrede år.
De omtalte boller er fremstillet på en eller anden ukendt porcellænsfabrik,
vist tysk. De savner i reglen indvendig dekoration, i bedste fald har de udstrøede guldblomster. På ydersiden er de dekoreret med en fremstilling af et
skib, - i de kendte tilfælde en 2-mastet bramsejlskonnert, med engelsk flag ; i
reglen, men ikke altid, ses Kronborg i baggrunden. Langs randen er de orna
menterede med en bred krans af blomster i naturlig farve eller af forgyldte,
stiliserede planteslyngninger. I et felt modsvarende billedet af skibet har der
været plads til indskriften. Desværre har denne været påført med guldbogstaver
efter at bollen var færdig, med det resultat, at indskriften ikke er blevet brændt.
Den har derfor været så lidet bestandig, at den i tidens løb er blevet gnedet
eller slidt af, så den helt eller delvis er forsvunden. Vi kan dog slutte os til,
hvordan omtrent den har lydt, idet der i privateje i England heldigvis kendes
i hvert fald én bolle med bevaret indskrift: “Success to the Laura of Portmadoc,
Capt. Griffith Roberts, from Major Wright and Co., Elsinore, 1852.” Port
madoc ligger i Wales. En anden — i Victoria and Albert Museum i London -
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„Helsingør-boller“, kaptajnsgaver fra det helsingørske klarererfirma og handels
hus Major Wright & Co., 1800-tallets midte (listen nr. i t.h. og 2 t.v.).
Handels- og Søfartsmuseet.
Two of the so-called “Elsinore Bowls”, given as presents to captains from the
firm Major Wright & Co., Elsinore. About 1850.

har en halvt udvisket indskrift, hvoraf endnu efter sigende kan læses: “Presented
to Wm & Edith Car. . . by Major Wright—Elsinore 1817.”
Dette årstal må være forkert, for firmaet eksisterede ikke under dette navn
i 1817 ; da var Major Wright nemlig kun 15 år gammel. Forudsat at denne
bolle er i stil med de øvrige kendte, må årstallet 1847 eller muligvis 1857
være rimeligere ; de bærer alle præg af at stamme fra midten af 1800-tallet.
Handels- og Søfartsmuseet ejer følgende tre eksemplarer af disse “Elsinore
Bowls”:

1. porcellænsbolle med afbildning af bramsejlskonnert med engelsk flag ;
Kronborg i baggrunden; halvt udvisket indskrift, som måske kan læses:
“Success . . . to . . . (M)ary . . .” Guldornamenter som stiliserede blomster
slyng (agersnerle). Diam. 27.7 cm, højde 13.6 cm (fornylig købt i Eng
land; mus.-nr. 2:60).
2. porcellænsbolle med afbildning af bramsejlskonnert med engelsk flag ;
uden Kronborg. Indskrift forsvundet. Broget blomsterkrans. Diam. 27.5
cm, højde 13 cm (27:41).
3. porcellænsbolle med afbildning af bramsejlskonnert med engelsk flag;
Kronborg i baggrunden. Indskrift forsvundet. Krans med rocaillemønster
i nyrokoko. Diam. 27.7 cm, højde 13 cm. Klinket (1725:50).
Disse Helsingør-boller fremtræder som en ret fast type. De måler 27.5-28 cm
i diameter og er ca. 13-13.6 cm høje. Dekorationerne er nok forskellige ind
byrdes, men har et tydeligt fællespræg. Om man nu med rette kan føre alle
boller, der ligner dem, ind under den eksklusive betegnelse “Elsinore Bowls”,
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er en anden sag. Dertil kender vi endnu for lidt til det rundt omkring i udog måske indland bevarede materiale. Det ville for museet være morsomt at
modtage oplysninger om lignende boller, så det måske var muligt at nå til
større sikkerhed og drage mere bindende slutninger. Foreløbigt må spørgsmålet
stå åbent.
Museet benytter ligeledes lejligheden til at opfordre de af læserne, der måtte
have kendskab til sølvskeer af den her omtalte type og i det hele taget til
kaptajnsgaver af enhver art, til at meddele os dette. Vi ville intet have imod
at udvide vort kendskab til emnet, ejheller til at forøge vor i forvejen ret be
skedne samling heraf.
H. H.

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN
Museet har haft den sorg at miste sin høje protektor Hans kongelige
Højhed prins Axel, der afgik ved døden den 14. juli 1964 på Bispe
bjerg hospital efter nogen tids sygdom. Det er ikke her stedet at give
en længere redegørelse for prins Axels livsforløb, men det vil være
naturligt at minde om den nære tilknytning, prins Axel havde til søen
og til skibsfartens erhverv. Selv søn af en fremragende søofficer fik
prins Axel sin uddannelse i flåden. Han interesserede sig desuden for
flyvning og blev i en tidlig periode af marinens flyvevæsen en dristig
og uforfærdet flyver og var siden hen en foregangsmand ved oprettel
sen af SAS. I 1921 gik prins Axel over i koffardifarten, idet han dette
år knyttedes til Det Østasiatiske Kompagnis tjeneste som fører af
motorskibet „Asia“, og det blev i kompagniets tjeneste, prinsen fik sin
livsopgave. Han indtrådte i kompagniets bestyrelse i 1927 og blev dens
formand i 1938. I perioden 1934-53 var han desuden direktør i sel
skabet. Det er vidt bekendt, hvilken betydning prins Axel fik for kom
pagniets og for dansk skibsfarts og erhvervslivs udvikling under, før og
efter den anden verdenskrig, og museet var derfor taknemlig, da Hans
kongelige Højhed i 1946 indvilligede i at overtage protektoratet for
museet. Museet mindes med taknemlighed den interesse, som prinsen
viste museet og udtaler sin dybtfølte tak herfor i erkendelse af den
store betydning for dets placering i den offentlige bevidsthed og for
dets udvikling, som prins Axels interesse var udtryk for.
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REGNSKABSÅRET 1963-64

årets fornemste erhvervelser er to gouacher med fremstillin
ger af fregatskibe, der er modtaget som testamentarisk gave fra
frk. Alfrida Langwagen, København. Billederne, der er særdeles vel
bevarede, er usignerede. Mens begge agterspejlsdekorationer såvelsom
flaget ved hækken bærer inskriptionen DAC og dermed med sikkerhed
identificerer skibene som tilhørende Asiatisk Kompagni, er usikker
heden lidt større med hensyn til skibenes navne. Det synes dog an
tageligt, at det ene, der på agterspejlet har bogstaverne SM, må fore
stille „Dronning Sophia Magdalena“, snarest vel det skib på 330
kmlstr., der byggedes i 1760-61 på kompagniets værft af skibsbyg
mester Poul Frantzen, og hvis konstruktionstegninger findes i museets
arkiv i affotograferinger fra originalerne i Rigsarkivet. På det andet
skib læses på agterspejlet med nogen usikkerhed navnet „Fredensborg“,
men da den førnævnte konstruktionstegning bærer påskrift om, at
„Fredensborg“ (d.v.s. „Fredensborg Slot“) er bygget efter samme teg
ning, er der næppe megen tvivl om, at dette billede, der viser et skib
af ganske samme type som det førstnævnte, forestiller fregatten „Fre
densborg Slot“, bygget 1763-64, også på Asiatisk Kompagnis plads
og af samme bygmester. Vanskeligheden ved at identificere Asiatisk
Kompagnis skibe øges ved, at de samme skibsnavne overførtes på nye
skibe, når det ældre skib forliste eller solgtes, og at navnene meget
hyppigt forkortedes. „Fredensborg“ og „Fredensborg Slot“ er samme
skib, ligesom „Dansborg“ og „Kastellet Dansborg“ er identiske, og
skibe med dronningenavne hyppigt forkortes til „Dronningen“, idet
landt
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samtiden har været fuldt klar over, hvilken dronning der mentes. Vi
må derfor påskønne, at kunstneren i det foreliggende tilfælde har be
nyttet forkortelsen SM, der her i forbindelse med konstruktions
tegningens påskrift har givet nøglen til forklaringen af begge navne.
Skibsbilleder fra 1760’erne er overmåde sjældne og ikke mindst frem
stillinger af Asiatisk Kompagnis skibe, og denne erhvervelse må der
for betragtes som meget værdifuld for museet.
Også modelsamlingen er forøget med et interessant stykke, en tre
mastet galliot „Fortuna“, 75 kommercelæster, udført efter de originale
tegninger fra 1742 af skibsbygmester A. Eskildsen, København. Denne
skibstype var almindelig i 1700-tallet, og det er derfor af megen værdi
at få den repræsenteret i samlingerne. Modellen, der er i skala 1:48,
er udført af toldkontrollør Nissen, Varde, der tidligere har udført for
trinlige modeller til museet og til Fiskerimuseet i Esbjerg. Modellen
er en gave fra Tuborgfondet.
Af skibsfremstillinger er desuden som gave fra maskinmester Julius
Pii, Hornbæk, modtaget et maleri af brødrene L. Petersen og P. Holm,
forestillende skonnerten „Danmark“ af Helsingør, der blev bygget
først i 1850’erne af skibsbygmester P. Barfoed i Helsingør til Købmand
N. P. Kirck m. fl. og i 1854-65 førtes af N. J. Pii. Som testamentarisk
gave fra arkitekt Tyge Hvass er modtaget en farvelagt tegning af fre
gatten „Fortuna“ af Sønderborg o. 1840, og af grosserer Viggo Bolin
der, København, er skænket en pastel af skonnertbriggen „Kammer
herre Schütte“ af Horsens.
Til den vestindiske afdeling er, ligeledes ved testamentarisk gave
fra arkitekt Tyge Hvass, modtaget et maleri af briggen „Lougen“s
kamp ved St. Thomas 3. marts 1801, et illumineret kobberstukket kort
af Gerard v. Keulen 1719 over St. Thomas med særkort over anker
pladserne på St. Thomas og St. Jan, endnu et kort over St. Thomas,
optaget 1835-39 af H. B. Hornbeck, samt et af det amerikanske Hy
drographic Office udgivet kort over St. Croix.
Fra Den kongelige grønlandske Handel er modtaget en meget vær
difuld samling grønlandske frimærker, herunder en serie af USA-udgaven med overtryk samt kuverter med førstedagsstempling. En grøn-
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Asiatisk Kompagnis kinafarer „Fredensborg Slot“, bygget i København 176364. Gouache af ubekendt kunstner, 1760’erne. Erhvervet som testamentarisk
gave sammen med en tilsvarende gouache, forestillende „Dronning Sophie
Magdalene“ (afbildet i museets årbog 1962, s. 105). De to billeder er forment
lig de ældste skibsportrætter af kompagniets skibe, der eksisterer.
The Danish Asiatic Company’s China-man, the frigate “Fredensborg Slot”,
from the i?6o3s.

landsk pengeseddel er modtaget fra grosserer Ove Juel-Christensen,
København.
Under kategorien skibsbygning er som gave modtaget en samling
skibstømrerredskaber: 36 stkr. bor, 3 stkr. jolleskabeloner, 5 klemmer,
en kile, to begskeer, en begkost, en knibtang, to stemmejern, en skrue
tvinge, nogle blokke m. m. fra bådebygmester Carl Nielsen, Fejø. En
håndsmedet knibtang m.m. fra fru Valborg Mortensen, Fejø, en skrue
tvinge og nogle tapbor fra bådebygger Emanuel Mortensen, Fejø, og
fra snedker Morten Hansen, Fejø, en værkstedslampe til petroleum,
et høgenæb af metal, et ske- eller krabbejern, et stemmejern samt en
mal med pendullod. En bugthøvl er skænket af stud, techn. Leif Sa-
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muelsen, København, en skibstømrerkiste af fru Johanne Dahm, CharlottenluncL Som minder om flådens fabrikmester Ernst Wilhelm Stibolt
(1741-96) er fra boghandler K. E. Stibolt, Helsingør, modtaget en
passer og en transversalmålestok, der har tilhørt den bekendte fabrik
mester. Endvidere har fru Marie Hansen, Risskov, skænket en samling
konstruktionstegninger udført af ingeniør Enevold Hansen. En større
samling konstruktionstegninger fra skibsbyggerslægten Møller er mod
taget fra Fåborg byhistoriske Arkiv. Et merlespir, en økse med knob
arbejde samt en strop af tyrkerknob er givet af kaptajn S. H. Sørensen,
København, og en serie tyrkerknob er modtaget fra J. B. Jørgensen,
Svendborg, omfattende et 1 o-slået, et 9-slået, et 8-slået, et 7-slået, et
6-slået, et 5-slået, og et 4-slået knob, dertil en kortsplejsning med
stopperknob, et vantknob, en skamfilingsmåtte samt desuden nogle
fendere til hækjolle. Fra skoleelev Flemming Nielsen, Hovslund i Søn
derjylland, er modtaget et benredskab fundet ved opgravning af
skaller i Odense fjord. Dette redskab må opfattes som et stykke skib
mandsværktøj, en klædekølle eller pikkeronne, benyttet ved klædning
af tovværk og stramning af bændsler.
Udover de anførte ting skal nævnes en række sager af mange for
skellige kategorier: en samling efterladenskaber, bl. a. en uniform, fra
kaptajn Chr. J. Dahm, skænkede af fru Johanne Dahm, Charlottenlund, materiale vedrørende Søren Julius Nielsen, bl. a. dennes selv
biografi i manuskript, skænket af hans datter fru Ida Dumreicher,
København, portræt af kaptajn Hans Peter Larsen, skænket af dennes
datter fhv. overassistent i KTAS frk. Marie Larsen, København, en
skibsservante foræret af vognmand Bøgel, Islev, en miniature med
portræt af guvernør Abbestee, en gave fra fru Caja Marckman-Hansen, Espergærde, en nødskudskanon skænket af overtoldassistent Erik
Enderborg, København, en stangkugle opfisket på grunden Disken
ud for Helsingør, givet af fyrbøder E. Wagner, København. En bestik
passer af messing fundet samme sted er skænket af maskinmester Carl
Jensen, Helsingør. Et par husflidsmodeller, en søkikkert, en spadsere
stok af hajryg m. m. er foræret af fhv. overlærer fru Paula Bertram
Larsen, Hellerup. Grosserer Viggo Bolinder, København, har skænket
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en hvaløreknogle og en hvallus. Fra guldsmed L. Erlandsen, Frederiks
havn, er modtaget et kort over den sydlige indsejling til Københavns
havn 1880. De danske Statsbaner har skænket museet et ældre gyroanlæg, der oprindelig har været anvendt i skibe tilhørende D.F.D.S.,
men i 1942 installeredes i den nybyggede D.S.B.-isbryder „Holger
Danske“, hvorfra det nu er udskiftet. Som gave fra Falsterbo museum
har museet modtaget en lille samling minder fra det middelalderlige
Skånemarked, omfattende dele af en sildetønde samt skår af baltisk
lergods, nordsøkeramik og rhinsk stentøj. Blandt købene skal nævnes
skoleskibet „Danmark“s skibsklokke, der installeredes i skibet ved dets
bygning i 1933, men afmonteredes under dets ophold i Amerika under
krigen; Nicolaus Vissers kort over Holsten fra begyndelsen af 1600tallet samt et kobberstukket værk „Groote Vissery“ med stik af Peter
Schenk efter originaler af van der Laan og Siv. van der Meulen.
Værket omfatter to serier, den første på 17 blade med fremstilling af
sildefiskeri, fartøjer under fangst, bødning af garn, nedsaltning af
silden, silderøgning etc. Den anden serie, der er på 16 blade, beskriver
hvalfangst, isbjørne- og renjagt, issejlads samt andre begivenheder i de
arktiske farvande. Dette værk er overmåde sjældent især i så fuld
stændig en skikkelse med så mange blade bevaret.
Arkivalier er modtaget fra følgende givere: Civilingeniør Axel Berg,
Rungsted, kommandørkaptajn E. Borg, København, M. S. Brinck, Es
bjerg, kasserer Anton Dam, Tåstrup, ingeniør L. Dufberg, Falsterbo,
fru Ida Dumreicher, Brønshøj, kaptajn C. G. Erichsen, Gentofte, kap
tajn Simon Jensen Fjord, Sig, Fåborg byhistoriske Arkiv, civilingeniør
Ernst Hadcrup, Vanløse, kgl. operarepetitør Poul Ingerslev-Jensen,
København, H.-W. Kirst, Bremerhaven, arkivar A. E. Langballe, Kø
benhavn, skibsfører H. M. Lindenborg, Nyborg, skibsfører K. W. Lin
nemann, Hellerup, direktør Otto Malling, København, skibsfører H.
P. Nielsen, København, Orlogsmuseet, P. C. Ryberg, København, kap
tajn N. C. Rønberg, San Francisco, kaptajn N. A. Svarrer, Fanø, kap
tajn S. H. Sørensen, København og direktør G. W. Wakeford, School
of Navigation, Southampton.
Til biblioteket er indgået gaver fra museumsinspektør Jules van Bey10
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len, Antwerpen, K. B. Bjering, Halmstad, korvetkaptajn August Cor
des, Neustadt, Dr. J. E. de Courcy Ireland, Dublin, Danmarks Rederi
forening, Det Forenede Dampskibs-Selskab, bogtrykker Hallström,
Malmø, Frederikshavns Værft og Tørdok A/S, fhv. lods P. A. Gruelund, Aarhus, selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner, J. C. Hem
pels Fond, søfartshistorikeren F. Holm-Petersen, Troense, intendent,
fil. lie. Claes Hommerberg, Falsterbo, Institut for folkelivsgranskning
ved Universitetet i Oslo, Jens P. Jensen, Sejerø, G. Knudtzons Bog
trykkeri, København, Den kgl. Kobberstiksamling, radiotelegrafist
Svend R. Lambertsen, Svendborg, kontorchef J. Malling, København,
Marine Academie, Antwerpen, folkloristen S. J. van der Molen, Burg,
landsretssagfører Mogens Müllertz, København, The Marine Historical
Association, Mystic Seaport, U.S.A., rederiet A. P. Møller, Nordisches
Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald, Orlogsmuseet,
programleder ved statsradiofonien Aage Petersen, Middelfart, Rigs
arkivet, Dr. Kai Detlev Sievers, Kiel, Dr. Smolarek, Gdansk, Stavan
ger Museum, Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund, Göteborg,
ingeniør V. P. B. Tegner, København, kommandørkaptajn J. Teisen,
København, disponent Johan Thime, Helsingør, og Det Østasiatiske
Kompagni. Hertil kommer foruden køb tilgangen fra museets bytte
forbindelser.
Fotografisamlingen har modtaget gaver fra P. Albrechtsen, Græse,
Bergens Sjøfartsmuseum, professor, dipi. ing. K. Th. Braun, Rostock,
grosserer Chr. Bønnelycke, København, kustode H. Eckhausen, Hel
singør, kaptajn P. H. Fjelde, Esbjerg og overlærer K. V. Fredfeldt,
Vanløse. Denne har ligesom i tidligere år i stor udstrækning bidraget
til fotosamlingens forøgelse. Desuden fra malermester Poul Fredholm,
Tåsinge, ingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn, arkivar Bredo
L. Grandjean, København, fhv. lods P. A. Gruelund, Aarhus, Den
kongelige grønlandske Handel, Helsingør Skibsværft, snedkermester
Carl Itzke, Aabenraa, Schiffbauingenieur W. Jaeger, Duisburg, mu
seumsassistent Svend Jørgensen, Helsingør, Landesbibliothekar, Dr.
Olaf Klose, Kiel, Dr. A. W. Lang, Juist, maler Otto Larsen, HolmSeppensen, Tyskland, fru Thyra Larsson, Charlottenlund, professor
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Tremastet galliot „Fortuna“, bygget i Kbh. 1742 af skibsbygmester A. Eskildsen ; 75 læster. — Model i skala 1:48, udført af toldkontrollør A. Nissen, Varde.
Model of the galiot “Fortuna”, built in Copenhagen in 1742. Scale 1:48.

A. W. Lawrence, London, kontorchef J. Malling, Hellerup, Viggo
Meilvang, Herlev, fru Ebba Møller, Helsingør, professor, dr. phil. D.
Müller, København, Nationalmuseets 3. afd., civilingeniør Folke Reyde,
Göteborg, diplometnolog Wolfgang Rudolph, Schildow b/ Berlin,
kaptajn N. C. Rønberg, San Francisco, Dr. Ernst Schmidt, Reinbek
b/ Hamburg, redaktør Sv. Smith, Helsingør, fru Stub, Farum, kaptajn
Carl V. Sølver, Skodsborg, kaptajn S. H. Sørensen, København, civilicr
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ingeniør V. P. B. Tegner, København og distriktschef Peter Wamberg,
Eidsvåg, Bergen. Museet har desuden fra en række rederier og skibs
værfter fået tilsendt fotografier og oplysninger om nybygninger. Gi
verne er her Burmeister & Wain, Ålborg Værft, Odense Stålskibsværft
og Lindø Værft, Nakskov Skibsværft og rederiet J. Lauritzen. Museet
udtaler sin bedste tak til de foranstående givere og andre, som har
bidraget til at støtte museets arbejde, herunder ikke mindst de annon
cører og bidragydere, som har støttet museets årbog, samt til de fir
maer og institutioner, som har ydet pengebeløb til driften. En for
tegnelse over disse beløb findes i museets regnskab offentliggjort i
nærværende årbog.
For at redde oplysninger om sejlskibstiden, inden det er for sent, har
museet ladet udarbejde en fyldig spørgeliste, der belyser alle sider af
sømandslivet. Denne liste er sendt til et større antal af søens folk, der
har oplevet sejlskibstiden, med opfordring til at nedskrive deres erin
dringer og fremsende disse til museet under anvendelse af spørgelisten.
Dagspressen, maritime tidsskrifter og Danmarks Radio har med stor
venlighed fulgt sagen op, og til museets glæde er det foreløbige re
sultat blevet særdeles tilfredsstillende. En del meddelere har lovet at
ville nedskrive deres erindringer til museets brug ; fra andre er der
allerede modtaget større og mindre bidrag fra tykke manuskripter til
kortere beskrivelser af enkelte begivenheder eller perioder. Adskillige
har ligeledes medsendt personlige papirer, søfartsbøger, fotos, udklip
o. lign, som gave til museet. Sådant materiale er modtaget fra følgende
tidligere skibsførere eller sømænd: S. H. Sørensen, H. P. Nielsen, S.
Rasmussen, H. T. Møller og Viggo Bolinder, alle København, desuden
fra B. M. Jensen, Lønstrup, C. G. Erichsen, Gentofte, Simon Jensen
Fjord, Ølgod, Niels A. Svarrer, Nordby, N. Chr. Rønberg, San Fran
cisco, fhv. havnefoged Th. Nielsen, Hobro, H. Lund, Virum, A. Michaelsen, Odense, P. Damgaard, Janderup, Otto Stöcker, Beidenfleth,
Tyskland, samt fhv. søfartschef C. H. Neergaard, København. Efter
ladte beretninger fra afdøde kaptajn Chr. J. M. Dahm og matros
Søren Juel-Nielsen, begge København, er afgivet af deres slægtninge.
Museet opfordrer enhver, der måtte have interesse i at bevare minder
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fra ældre tiders søfart, til at sætte sig i forbindelse med museet og få
tilsendt et eksemplar af den omtalte spørgeliste. I første række gælder
interessen sejlskibstiden, men det er klart at også erindringer fra
damp- og motorskibsfarten har betydning.
Af museets gæsteprotokol skal nævnes følgende: Dr. H. Becker,
Düren (studium af maritim folklore), rektor M. Boyken, Hildesheim
(maritime fliser), stud. mag. Stephen Swarz, University of Colombia
(sømandsviser), museumsdirektør Lauritz Pettersen, Bergens Sjøfarts
museum, Mr. Howlett, præsident for Shiplovers’ Society of Victoria,
Australien, professor Pisarek, Warzawa, Dr. Ernst Schmidt, Reinbek,
professor H. Schadewaldt, Düsseldorf og apoteker Irmgard Müller
(skibsmedicinkister og lægevæsen om bord), direktør Rob. Bruce Inverarity, Adirondack Museum, New York, diplomingeniør Carl Roper,
Hamburg, Mr. og Mrs. Tucker, National Maritime Museum, Green
wich, den polske kulturminister T. Galinski med følge, professor
Martti Levon, Helsingfors, fil. lie. Sten Nilsson, Lund, og magister
Reimund Kvideland, Oslo (folkeligt maritimt berettestof). Schiffbau
ingenieur W. Jaeger, Duisburg, med frue opholdt sig i længere tid på
museet i sommeren 1963 for at studere skibstyper, især den gamle
danske jagttype. Den 15. maj 1963 besøgtes museet af F.N.’s kursus
for havnevæsen og skibsfart.
Museet har som i tidligere år udlånt bøger af sit håndbibliotek igen
nem Statens Bibliotekstilsyn og til museet bekendte private lånere.
Det har været behjælpeligt ved fremstillingen af kirkeskibsmodeller
og vejledet ved processioner under disses ophængning samt besvaret
talrige forespørgsler vedrørende dansk søhistorie. Det har ved udlån
af museumsgenstande i større og mindre omfang deltaget i skole
udstillinger i Humlebæk skole samt i Tinderhøj skole og Rahbekskolen
i København og desuden i udstillingen „Både i Forum“ i april 1963
og Skandinavisk Bådeudstilling samme sted 13.-27. marts 1964 samt i
udstillingen „Dansk Guldålder“ i Stockholm og i Den kongelige grøn
landske Handels og Postmuseets udstilling i anledning af 25 års jubi
læet for det grønlandske postvæsens oprettelse. Endelig er udlånt en
samling genstande til anvendelse i „Denmark pavillon“ på Verdens-
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udstillingen i New York. Statsradiofonien har i kortbølgeradioen for
søfolk haft en 20 minutters udsendelse fra museet, ligesom „Søndags
turen“ i slutningen af januar 1964 gik til museets samlinger, hvor fru
Ella Wang og museumsdirektør Klem drøftede den danske os tindie og kinahandel i 1700-tallet. Direktør Klem og inspektør Henningsen
har 17.-21, juni 1963 deltaget i Skandinavisk Museumsforbunds kon
gres i Bergen, førstnævnte har tillige repræsenteret museet ved Dansk
historisk Fællesforenings og Dansk kulturhistorisk Museumsforenings
årsmøde i Aalborg 9.-11. august 1963. Museumsinspektøren har fore
taget studiebesøg i en række norske museer og har i sommeren 1963
besøgt Akvariet for havundersøgelser i Napoli og Ribat museet i Monastir i Tunesien og har desuden efter indbydelse af Gesellschaft für
schleswig-holsteinische Geschichte i marts 1964 foretaget en rejse til
Flensburg, Slesvig og Kiel for at studere kirkeskibe i Nord- og Syd
slesvig. Direktør Klem er i årets løb indtrådt i bestyrelsen for det nye
skibsmuseum „Vikingeskibshallen i Roskilde“. Kustode K. A. Morten
sen fratrådte tjenesten med udgangen af november 1963 og efter
fulgtes i. dec. af Jørn Dahistrøm-Nielsen.
Opstillingsarbejder er foretaget forskellige steder i museet, navnlig
i afdelingen for grønlandske handel, hvor der er udstillet en samling
hvalfangerredskaber. Konservator har især været beskæftiget med
færdiggørelsen af modellen af snauen „Omenack“ 1778 ; han har der
efter foretaget rentegning af tidligere udførte opmålinger, ligesom han
har opmålt en kåg fra Limfjorden. Den skibstekniske konsulent har
foretaget tilsyn med modelbygningsarbejder, har besvaret en række
indkomne tekniske forespørgesler og har desuden stået til rådighed for
museet på forskellige andre felter.
I slutningen af juli 1963 udsendte museet en illustreret vejleder
over dets samlinger, en engelsk udgave heraf er under forberedelse.
Museets komité afholdt møde d. 14. juni 1963.
Udover sin faste medarbejderstab har museet beskæftiget et par
medarbejdere henvist fra revalideringscentret i Glostrup og har des
uden fra juni 1963 haft samarbejde med militærnægterlejren i Grib
skov, hvorfra 4-5 unge mennesker har været stillet til rådighed for
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museet. Af disse har en været beskæftiget i biblioteket med katalogi
sering af bøger og bogrevision, to har arbejdet med den systematiske
udskrivning af kartotekskort fra Skibsregistreringskontorets protokoller
fra årene 1869-75, udlånt til dette formål af Rigsarkivet, en har
hjulpet inspektør Henningsen med udskrivning af stof vedrørende sø
mandsliv og en femte har i samarbejde med og under instruktion af
den skibstekniske konsulent bl. a. været beskæftiget med udfærdigel
sen af et vragregister.
I årets løb er katalogiseret 436 museumsgenstande og 775 fotos.
Biblioteket er vokset med 580 numre. Til gavn for begge institutioners
biblioteker er der sket en udveksling af dubletter med Norsk Sjøfarts
museum. Udklipssamlingen er vokset med flere tusind numre. Ud
skrivning på kartotekskort af søhistorisk stof gennem udlån fra ar
kiverne har været fortsat under ledelse af fru Elisabeth Henningsen.
Det har især drejet sig om de såkaldte protokolpapirer fra perioden
1718-1770, udlånt af Københavns Stadsarkiv. Museumsbesøget har i
årets løb omfattet 98.400 personer, det hidtil største besøgstal. Museet
var lukket i sidste halvdel af september på grund af BBC’s og Dan
marks Radios optagelse af Hamlet-filmen.

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, dagbøger, breve, søfarts
bøger o.s.v.
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, livet ombord og i
land o.s.v.

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

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
DRIFTSREGNSKAB i. APRIL 1963-31« MARTS 1964

Udgifter

Administration og drift:
Lønninger, honorarer m. m....................
Rengøring..............................................
Opvarmning ..........................................
Kontorhold og diverse udgifter............
Assurancer .............................................
Kørsel og transport ...............................

216.713,85
12.421,67
1.500,00
16.592,73
3-235,90
3-002,59

253-466,74

8.762,37
2-519,78
756,37
840,64

12.879,16

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

1.000,00

Kr.

267.345,90

Indtægt ved forevisning ..................................................
Statens tilskud ..................................................................
Private bidrag ifølge specifikation....................................
Renter ................................................................................
Salg af Søhistoriske skrifter m. v.......................................
Underskud overført til kapitalkonto ..............................

71.663,36
156.892,95
37.250,00
491,76
401,82
646,01

Kr.

267.345,90

Museets samlinger:

Museumsgenstande
Biblioteket.............
F otografiafdelingen
Opstillinger m. v. ...

Indtægter
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Specifikation af private bidrag i 1963/64:

Anonym giver ...............................................................
Danmarks Rederiforening ...........................................
A/S Det danske Kulkompagni....................................
Dansk Esso A/S ............................................................
A/S De danske Sukkerfabrikker ................................
Det forenede Dampskibsselskab A/S ...........................
A/S Dampskibsselskabet Heimdal ..............................
Helsingør Kommune ....................................................
J. C. Hempels Legatfond .............................................
Holm & Wonsild..........................................................
Rhederi M. Jebsen A/S ..............................................
Otto Mønsteds Fond....................................................
Dampskibsselskabet Norden A/S ................................
Dampskibsselskabet Orient A/S ..................................
Det store Nordiske Telegraf-Selskab A/S ...................
Skibsreder Hans Svenningsen .....................................
Dampskibsselskabet Torm ...........................................
Tuborgfondet ................................................................
Kryolitselskabet Øresund A/S ....................................
A/S Det Østasiatiske Kompagni ................................

5.000,00
4.000,00
300,00
1.000,00
200,00
3.000,00
250,00
4.500,00
1.000,00
500,00
200,00
10.000,00
100,00
200,00
200,00
200,00
100,00
5.000,00
500,00
1.000,00

Kr.

37.250,00

De efter i. april 1964 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års
regnskab.
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STATUS PR. i. APRIL 1964

Aktiver
Samlingen:
Saldo i. april 1963 .............................. 2.013.597,47
Indkøbte genstande m.m. 1963/64
12.879,16
Modtagne genstande m.m. 1963/64....
32.648,39 2.059-125,02
Likvide midler:
Kassebeholdning ...................................
2.I5L54
12.831,61
Landmandsbanken, checkkonto 3493 ...
Diverse tilgodehavender...................................................
Beholdning af kataloger...................................................
Inventar og indretning af lokaler:
Anskaffelsessum.....................................
18.460,16
4- afskrivninger pr. 31. marts 1964.....
14.576,14

14.983,15
11.430,45
4.850,00

3.884,02

Kr. 2.094.272,64

Passiver

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

1.000,00

Kapitalkonto:
Saldo i. april 1963................................ 2.048.391,10
Indkøbte genstande m.m. 1963/64.....
12.879,16
Modtagne genstande m.m. 1963/64 ....
32.648,39

Underskud ifølge driftsregnskab..........

2.093.918,65
646,01 2.093.272,64

Kr. 2.094.272,64

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger,
som vi har revideret.
København, den 28. april 1964.
A. Engell-Nielsen

Eigil Bruhn

statsaut. revisor

statsaut. revisor

Tegn venligst nye medlemmer —
derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse
og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger.

Indmeldelse modtages på museet (tlf. (03) 21 06 85 ).

Medlemmernes rettigheder:
Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger
på Kronborg slot.
Gratis adgang til Orlogsmuseet i Nikolaj kirke, Kbh.

Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og in

teressant illustreret årbog, hvis værdi overstiger mini
mumskontingentet.
Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af
museet udgivne Søhistoriske skrifter (se omslagets tredie
side), samt ældre årbøger, 1943-56 pr. stk. kr. 3.50,
1957-60 pr. stk. kr. 5-, 1961-63 kr. 7.50). Bestillinger

modtages på Handels- og Søfartsmuseet.

Minimumskontingenter :
Årsmedlemmer kr. 15 - årligt for personer, kr. 100.- for
institutioner eller firmaer.

Personer kan blive livsvarige medlemmer for et mini
mumsbeløb af kr. 200.- én gang for alle.

SELSKABET
„HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS

VENNER“
BERETNING
for
REGNSKABSÅRET 1963

“Handels- og Søfartsmuseets Venner“ afholdt sin ordinære general
forsamling i „Kongens Kammer“ på Kronborg slot onsdag d. 21.
august 1963 kl. 16. Ca. 50 medlemmer var møde. Formanden, af
delingschef J. Worm, Handelsministeriet, bød velkommen og takkede
medlemmerne for deres fremmøde og for den interesse, de viste for
museets arbejde. Derefter valgtes direktør H. Westergaard, Køben
havn, til dirigent.
Formanden aflagde følgende beretning: Som bekendt er det sel
skabets fornemste opgave at støtte museet ved at skænke gaver til
forøgelse af dets samlinger. Desværre er museets indkøbskonto temme
lig lille, alt for lille til de opgaver, der melder sig. Når der derfor tid
efter anden tilbyder sig genstande af virkelig betydning, ser selskabets
bestyrelse som sin opgave at træde hjælpende til. Det er også sket i
det forløbne år.
I foråret 1962 fik museet fra Føhr tilbudt et smukt stykke billed
skærerarbejde med fremstilling af Samsons kamp med løven. Dette
stykke stammer fra 1700-tallet, rimeligvis fra århundredets første halv
del, og har været anvendt som dekoration på rorhovedet af en af de
hollandskprægede typer af jagter, tjalke o. lign., der tidligere var så
almindelige på de vestfrisiske øer og ved Slesvigs vestkyst, som indtil
1864 hørte til den gamle danske helstat, egne der gennem århundreder
har haft stærk søværts forbindelse med Holland. De ser genstanden
udstillet her og vil kunne konstatere at den er ret velbevaret. Figuren
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har en bemaling af grønne, blå og røde farver, som efter deres patina
ser ud til at være oprindelige. Fra den maritime litteratur kender vi
dekorationer af lignende karakter, f. eks. kendes også en figur af Sam
son og løven, dog med en noget anden udformning end denne. Det er
hvervede stykke må siges at være både sjældent og værdifuldt, og da
museet næsten intet ejer af den slags genstande, er museet glad for
denne forøgelse.
Selskabet har ligeledes skænket museet en bowle af det bekendte
classenske stel. Det vil sikkert være tilhørerne bekendt, at Salys rytter
statue af kong Frederik V på Amalienborg plads er en gave fra
Asiatisk Kompagni til den folkekære konge, som var kompagniets høje
beskytter. Statuen blev desværre ikke færdigopstillet før 1774, altså 8
år efter majestætens død. Det afsluttende arbejde var opstillingen af
gitteret omkring statuen, som endnu ses. Det var tildels en gave fra
generalkrigskommissær Classen på Frederiksværk, som også havde al
mulig grund til at være taknemlig over for kongens begunstigelser af
ham. Som tak for gitteret lod Asiatisk Kompagni i Kina bestille et
stort taffelservice til generalen efter tegning af P. Cramer. Alle stellets
dele, tallerkener, fade og altså også bowlerne har i bunden en frem
stilling af rytterstatuen med gitteret omkring. Stellet er i tidens løb
splittet for alle vinde, og dets enkelte dele må siges at være sjældne,
og de bydes højt op på auktionerne i vore dage. Også denne erhver
velse må derfor siges at være værdifuld for museet.
De her anførte genstande er indeholdt i museets regnskab for 1962,
men derudover bør jeg nævne en enkelt ting. Museets ledelse har i de
sidste par år haft ønske om at ændre opstillingerne i værelse nr. 1,
således at det virkede mere tiltalende og var mere egnet til at samle
selskaber, som skal bydes velkommen. Resultatet vil vi senere se, når
vi begynder rundgangen i museet efter generalforsamlingen. Bestyrel
sen har besluttet at bekoste dette værelses nyindretning.
De ser her i salen opstillet en smuk skibsmodel. Når den står her,
er det ikke, fordi den er skænket af venneselskabet. Det er en gave
til museet fra Tuborgfondet, men den er netop modtaget i de aller
sidste dage, så vi syntes, at medlemmerne skulle se den. Det er en mo-
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del af en tremastet galiot, en type der var meget almindelig i vore
farvande i 1700-tallet. Den er udført efter en opmålingstegning fra
1742, som findes bevaret i Rigsarkivet, og som museet i sit arkiv har
en kopi af. Vi ved, at skibet hed „Fortuna“, for det står på tegningen,
men der var adskillige galioter af dette navn i datiden, så vi kender
desværre ikke dens rederforhold endnu. Vi kan altså sige, at skibet
senest blev bygget i 1742, muligvis noget før, men det er sandsynligt,
at det i 1742 var et forholdsvis nyt skib, og at det har været af
interesse at lade det opmåle med henblik på bygning af flere skibe
efter denne tegning.
Inden jeg forlader gaverne, bør jeg også henlede opmærksomheden
på museets årbog 1962, som alle medlemmerne kender. Også den er
jo en gave til museet, for så vidt som den er af så stor betydning for
museets arbejde og dets placering i sit kulturelle arbejde, ligesom den
benyttes som bytteobjekt og derved skaffer museets bibliotek adskillige
bytteeksemplarer af andre kulturinstitutioners publikationer. Jeg tak
ker forfatterne til årbogens artikler, annoncører og bidragydere, som
støtter dens udgivelse, og pressen, der har været så elskværdig at give
både denne publikation og selskabets virksomhed en venlig omtale.
Vi kan med glæde konstatere en stigning i medlemstallet. Vi har
pr. 15. august 137 livsvarige og 1125 årsbetalende medlemmer, ialt
1262. Det er en stigning i forhold til i fjor på 46, og selvom det vel
ikke er noget voldsomt stort tal, så udgør det dog ca. 4 %. Der er
altid ved fraflytning og død en vis afgang i medlemstallet, og når jeg
nævner, at der siden generalforsamlingen i fjor har indmeldt sig 88
medlemmer eller godt 7 % af medlemstallet i august 1962, synes jeg,
det ser helt pænt ud. Ikke desto mindre kan jeg ikke undlade at op
fordre til stadig forøget medlemstilgang. Det giver en god støtte til
museet, at dets venners tal øges, og jeg tror, at vi i museets smukke
og værdifulde årbog har et godt aktiv til øgelse af medlemmernes tal.
Beretningen toges til efterretning uden bemærkninger fra general
forsamlingen.
Kassereren, museumsdirektør Klem, fremlagde det reviderede regn
skab. Driftsregnskabet balancerede med en sum af 27.894,62 kr. Ud-
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gifterne til årbogens udgivelse androg 26.691,99 kr., men da der ved
salg af årbøger, ved annoncer og tilskud til årbogen og ved refusion
af papirafgiften var opnået en indtægt af 13.886,58 kr., var netto
udgiften hertil kun 12.805,41 kr. De i formandens beretning omtalte
gaver til museet beløb sig til 4.094,51 kr. Kassereren redegjorde der
efter for de øvrige poster på driftsregnskabet og for status. Drifts
regnskabet sluttede med et overskud på 4.671,27 kr. Vedrørende sel
skabets obligationsbeholdning henvistes til status. Kassereren meddelte,
at den anførte beholdning af likvide midler på ialt 43.403,63 kr. efter
regnskabets afslutning var formindsket med et beløb af 19.680 kr., for
hvilket der var indkøbt 6 % Østifternes kreditforenings-obligationer
til en pålydende værdi af 24.000 kr. Det var dog nødvendigt til enhver
tid at have en kassebeholdning til løbende udgifter til bogtrykker m. m.
Et medlem, hr. Jørgensen, henstillede, at selskabets driftsregnskab
opstilledes med indtægterne anført før udgifterne, ligesom bestyrelsens
navne burde anføres under regnskabet.
Formanden svarede, at det sidstnævnte var helt naturligt, det først
nævnte var vanskeligere at overse. Klem henviste til, at bestyrelsens
navne altid påførtes i det i årbogen offentliggjorte regnskab.
Decharge gaves derefter uden videre bemærkninger.
De afgående bestyrelsesmedlemmer, overretssagfører V. Falbe-Hansen, direktør J. M. Barfoed og kommandør P. Sinding, genvalgtes.
Ligeledes genvalgtes revisorerne, statsautoriseret revisor A. EngellNielsen og statsautoriseret revisor Eigil Bruhn.
Under punkt eventuelt forespurgte dirigenten, om der var fremmed
sprogede førere til vejledning for museets besøgende. Direktør Klem
svarede, at museets kustoder i påkommende tilfælde vejledede på en
gelsk og tysk i det omfang, deres arbejde tillod dem. Besøget var endnu
ikke stort nok til, at vi kunne have faste fremmedsprogede førere, men
der var visse muligheder for en forbedret guideordning under over
vejelse.
Formanden inviterede mødedeltagerne til et glas vin og småkager
i værelse nr. 1, hvis nyindretning man samtidig kunne gøre sig be
kendt med.
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Da ingen yderligere ønskede ordet, afsluttedes generalforsamlingen
med en tak til dirigenten kl. 1630.
Mødets deltagere efterkom formandens invitation. Efter den lille
reception foretoges rundgang i dele af museet. Især blev nyindretnin
gen af værelset for Grønlandske Handel taget i øjesyn.
Selskabets medlemstal andrager pr. 15. august 1964 140 livsvarige
og 1161 årsbetalende, ialt 1301 medlemmer.

SELSKABET „HANDELS- OG SØFARTS

MUSEETS VENNER“
DRIFTSREGNSKAB FOR 1963

Indtægter

Kontingent fra 925 årsbetalende medl.
Kontingent og bidrag fra 7 livsv. medl.

21.088,45
1.300,00

22.388,45

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

5.610,52

Kr.

27.998,97

Udgifter

Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet på
Kronborg:
Udgivelse af årbog 1963 ......................
-S- salg af årbøger og særtryk 2.341,54
annoncer og tilsk. til denne 12.150,00
refunderet papirafgift.....
252,08

26.339,12

14.743,62

11-595)5°

Gaver til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.........
Kontorhold m. v. :
Porto, fragt m.v.................................
2.297,50
Kontorhold ........................................
1.113,7.2
Revision og regnskabsassist. for 1962
1.000,00
Diverse udgifter..................................
407,04

5-173,39

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

1.300,00
5.111,82

Kr.

27.998,97

4.818,26
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Aktiver
Likvide midler :

Kassebeholdning ...................................
Landmandsbanken, Helsingør,
kontokurant 11130 ...........................
Postgiro ..................................................

814,06

6.920,97
20.820,90

28.555,93

Tilgodehavender for annoncer og tilskud til årbog ....

95°,00

Debitorer :

Obligationer :

Kr. 24.000 6 % Østifternes Kredit
forening 15. s. 4. afd. à 90%. ...........
Kr. 24.000 5 % Østifternes Kredit
forening 15. s. 3. afd. à 83%. ...........
Kr. 10.000 5 % Østifternes Kredit
forening 16. s. 2. afd. à 83 ...............
Kr. 10.000 5 % Ny Jydsk Købstads
Kreditforening 11. s. à 82% ...........
Kr. 11.000 5 % Jydsk Grundejer
Kreditforening 1. afd. à 82% ...........
Kr. 26.000 5 c/o Østifternes Hypotek
forening 6. afd. à 82 .........................
Kr. 11.000 5 % Jydsk Hypotek
forening ii. afd. à 82% ...................

21.660,00

19.980,00

8.300.00
8.225,00
9.047,50
21.320,00

9.047,50

97.580,00

Kr.

127.085,93
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Passiver
Reservefond :

Saldo i. januar 1963 ...........................
Henlagt ifølge driftsregnskab ...............

25-597J2
1.300,00

26.897,12

85-37b5i
5.111,82
9.705,48

100.188,81

Kr.

127.085,93

Kapitalkonto:
Saldo i. januar 1963 ...........................
+ overskud ifølge driftsregnskab ........
kursregulering af obligationer ..............

V. Falbe-Hansen

Jens M. Barfoed

Ernst v. Kauffmann

Knud Klem

P. E. B. Sinding

Sigurd Schytz

J. Worm

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bøger,
som vi har revideret.
Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom
bank- og postgiroindestående er afstemt.
København, den 17. april 1964
A. Engell-Nielsen

Eigil Bruhn

statsaut. revisor

statsaut. revisor

SELSKABET „HANDELS- OG SØFARTS

MUSEETS VENNER“
BESTYRELSE

Afdelingschef, cand. jur. J. Worm5 R1., formand.
Overretssagfører V. Falbe-Hansen, R., DM., næstformand.
Bankdirektør Ernst v. Kauffmann, R., DM.
Direktør, civiling. Jens M. Barfoed.
Borgmester Sigurd Schytz.
Kommandør P. E. B. Sinding, K1., DM.
Museumsdirektør Knud Klem, kasserer og sekretær.
LIVSVARIGE MEDLEMMER
Ahlefeldt-Laurvig, W., greve, Næstved.
Alsing, Svend, LRS., Kbh.
Amsinck, Ove, skibsreder, Klampenborg.
Andersen, Chr., skibsreder, Hell.
Andersen, H. H., skibsreder, dir., Kbh.
Andersen, N., dir., Odense.
Barfoed, H. L., skibsf., Trørød.
Bendix, Adam B., dir., Hell.
Benzon, Bøje, fabrikejer,, dr. se., Stokkerup.
Benzon, Aage von, bankier, Kbh.
Bille, Torben, underdir., civ.ing., Virum.
Bonde, L., lods, Søborg.
Brinch-Fischer, K., boghandler, Esbjerg.
Buck, Aage, gross., Kbh.
Bærentzen, Axel, red.,, Kbh.
Bøgelund-Jensen, S., dir., Kbh.
Børge, Bertel, billedhugger, Vejenbrød.

Cahnbley, John, gross., Kbh.
Chennells, F. B., rektor, Christchurch,
N. Zealand.
Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut.
skibsmglr., Vejle.
Christensen, T. C., skibsreder, Kbh.
Dinesen, O., propr., Præstø.
Dithmer, G., dir., ing., Kbh.

Ekman, Lia, fru, Valby.
Elving, Jens, komm.kapt., Kbh.
Enderborg, Erik, overtoldass., Kbh.
Falbe-Hansen, V., ORS., Kbh.
Finsen, Aage, kreditfor.dir., Gent.
Fischer-Jørgensen, P., apoteker, dr. pharm.,
Rønne.
Funder, J. Reedtz, skibsinsp., Gent.

Goddik, Peter, gross., Vedbæk.
Granzow, Ernst, dir., Klampenborg.
Gundel, E. A., kaptajn, Kbh.
Gütel, Poul,, H.D., civiløkonom, Landskrona.

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-Larsen, J., prokurist, civ.ing.,
Kbh.
Heering, Peter, fabrikant, Kbh.
Hcmmingsen, Erik, prof., Syracuse. N.Y.,
U.S.A.
Henningsen, Bent, maskiningeniør, Hgør.
Henningsen, Gunner, stud, mere., Montevi
deo.
Henningsen, Henning, mus.insp., dr. phil.,
Hgør.
Henriques, H., vekselerer, Vedbæk.
Hoffmann, J. H., civiling., Charl.
Horn-Lassen, Kaj, gross., Kbh.
Høgstedt, Carl J., Brooklyn, USA.
Højgaard, Kn., civiling., Kbh.

Ilium, Svend, dir., Vedbæk.
Ingelsson Kai, konsul, dir., Valby.
Ingholt, Poul, bankdir., Kbh.

Jacobsen, Helen Lise, cand, pharm., fru, Kbh.
Jacobsen, Svend F., dir., Kbh.
Jebsen, Hans Jacob, skibsreder. Åbenrå.
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, cand. mere.,
Kbh..
Juel-Christensen, Ove, gross., Hell.
Jørgensen, Svend, mus.ass., Hgør.
Kalm, K., dir., Odense.
Karsten, Preben, sekretær, H. A. & H. D-,
Aabyhøj.
Kauffmann, Ernst v., bankdir., Kbh.
Klem, Karen, skolepsykolog, cand. psyk., fru,
Hgør.
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Klem, Knud, mus.dir., Hgør.
Klem, Lone, mag. art., Kbh.
Klem. Marianne, kontorelev, Hgør.
Knudtzon, Th., HRS., Gent.
Koch, Peter, kgl. byg.insp., M.A.A., Kbli.
Kraft, F. W., dir., Silkeborg.
Kromann, E. B., skibsreder, Marstal.
Kure, O., pastor, Assens.

Nielsen, Oluf, bankdir., Kbh.
Nielsen, Otto V., res. kapellan, Ringsted.
Nielsen, Severin, ing., Kbh.
Næser, Vincent, læge, Gent.
Nørregård, Georg, dr. phil., Kbh.

Lading, Henry P., dir., Hellerup.
Langebæk, Steen, LRS., Charl.
Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Kbh.
Lemvigh-Müller, C. J., dir., Kbh.
Lemvigh-Müller, Johan-Frederik, Rungsted.
Leth, Peter, dir., Kbh.
Lindberg, William,. autoforhdl., Esbjerg.
Lorentzen, Poul, civiling., Randers.
Lotz, M. E., overlærer, Hgør.
Lui ting, Dick, dir., Alkmaar.
Lund, Carl C., tandlæge, Hell.
Lund, Svend Aage, chefred., Charl.
Lyman, John, dr., Washington.

Pedersen, Ole W.» Hell.
Penter, Emil, gross., Kbh.
Petersen, Axel, dir., Kbh.
Petersen, Hans Jørgen, kunsthdl., Åbenrå.
Petersen, K. K., dir., Charl.
Pontoppidan, F. C., komm.kapt., Kbh.
Poulsen, Kr., fodermester, Kbh.

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.
Mülertz, C. M., Haiti.
Møller, Mærsk McKinney, skibsreder, Kbh.
Møller, S. Scherffenberg, civiling., Hell.

Nedergaard, Hans R., ing., Holbæk.
Nielsen, Carl, dir., Kbh.
Nielsen, Chr., konservator, Hgør.
Nielsen, Ejnar J., tømrermester, Hgør.
Nielsen, Georg, dir., Kbh.
Nielsen, Kai, dir., Kbh.
Nielsen, N. C. A., LRS., Kbh.
Nielsen, Niels, prof., dr. phil., Kbh.

Olsen, Chr., tømrermester, Fr.værk.
Olsson, Ole, stud, polyt., Bagsværd.

Ragoczy, L., dir., Kbh.
Reinhard, Erik, dir., Kbh.
Reinhard, Grete, fru direktør, Kbh.

Scheen, Rolf, orlogskapt., Haslum, Norge.
Schmidt, Axel, kontreadmiral, Kbh.
Schwiegershausen, Gunter, retouchør, Kbh.
Siefert, Ernst, husejer, Korsør.
Simon, L., gross., Charl.
Strand, Victor B., gross., generalkonsul, Kbh.
Strand, fru generalkonsul Victor, Kbh.
Sundberg, K. A., vekselerer, Kbh.
Svendsen, O., skibsreder, Kbh.
Svenningsen, Hans, skibsreder, Kbh.
Svensson, Roland, kunstner, Nacka.

Thomasen, S. A., gross., Kbh.
Tomdrup, Bernh., fabrikejer, Hell.
Tuxen, K. H., skibsreder, Kbh.
Winsløw, Wiggo, fabrikant, Kbh.
Wittus-Hansen, E., afd.-leder, Kbh.
Worm, Kai Toxen, ingeniør, Nakskov.
Wright, H. K., ing., Kbh.

ÅRSMEDLEMMER

Abildgaard, Erik, stud, techn., Hgør.
Abrahamsen, Mogens, ing., Tåstrup.
Agger, Knud, kunstm., Hgør.
Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgård.
Albertsen, R. L., adm. dir., orlogskapt., Kbh.
Alexandersen, Ove Riff, mester, Kbh.
Alsøe, Erik, fuldmægtig, cand. jur., Charl.
Ammundsen, Vibeke, o.bibi., cand. mag.,
Kbh.
Andersen, Allan E., købmd., Hgør.
Andersen, Aug., portør, Snekkersten.
Andersen, Aug., sagfører. Alborg.
Andersen, Bjarne, elektriker, Hillerød.
Andersen, Børge Bjørn, skibsing., Sønderborg.
Andersen, Carl, postkontrollør, Hgør.
Andersen, C. Mazanti, skibsreder, Charl.
Andersen, E. V., smed, Hgør.
Andersen, Harry, bogtrykker, Hgør.
Andersen, H. C., fhv. postkontrollør, Hgør.
Andersen, Helge Rode, maskinmester, Hgør.
Andersen, Henning, skibstømrer, Kbh.
Andersen, John, kontorass., Kbh.
Andersen, Jørgen, overlærer, Charl.
Andersen, Leif Saalbach, civiling., Hgør.
Andersen, N. O., civ.ing., Nærum.
Andersen, P. E. T., rest., Hgør.
Andersen, S. B., dir., Hundested.

Andersen, T. Scavenius, læge, Marstal.
Andersen, V., tømrermester, Tostenæs pr.
Askeby.
Andersson, Børge J., lods, Køge.
Andreasen, A. C-, gross., Kbh.
Andresen, Cyril R., skibsreder, Kbh.
Andrup, Birthe, bibliotekar, frk., Charl.
Angelo, Erik S., fabrikant, Vedbæk.
Ankjærgaard, Gunnar, elværksbestyrer,
Egedesminde.
Ankjærgaard, H. J., togfører, Hgør.
Arbejdernes Fællesorganisation, Hgør.
Arendrup, Adolf, bankbestyrer, Rungsted
Kyst.
Arnbak, Lars, civ.ing., Rungsted Kyst.
Arnesen, A. J., brygmester, Hell.
Arnold-Larsen, A. E., læge, Nyborg.
Aschengreen, J. Chr., dir., Søllerød.
Asmund, Berit, lektor, Snekkersten.
Asmussen, Alfred, gross., Kbh.
Aspmann, A. V., skibstømrer, Hgør.
Bager, Dirch, Charl.
Bager, L. J., hovedbogholder, Hgør.
Bagh, Axel, ing., Valby.
Balleby, Carl E., boghdlr., Thisted.
Bang, Aksel, fisker, Fejø.
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Bang, Hjalmar, dir., Gent.
Bang, Jens, Dragør.
Bang, Ole, cand, pharm., Svendborg.
Bangert, Kaare, Kbh.
Bardenfleth, Henrik, afd.led., Holte.
Barfod, Jens Ivar, toldkontrollør, Snekk.
Barfod, Jørgen H., lektor, Kgs. Lyngby.
Barfoed, Jens M., dir., Gent.
Barfoed, Knud V., arkt., M.A.A., Kbh.
Barfoed, Sven, dir., civiling., Gent.
Bay, Bjørn B., prokurist, Nyk. F.
Bay, Oluf, ORS., Kbh.
Bech, Erik, politimester, Kgs. Lyngby.
Beck, O. C., sejlmagermester, Valby.
Beckett, Th., politimester, Hgør.
Bendtsen, Bendt, trælastekspedient, Hgør.
Bengtsson, Erik, prokurist, Hellerup.
Bentzen, K. M., musikl., Skodsborg.
Benzon, O., konstrukt., Kbh.
Berg, Erik, gross., Kbh.
Berg, Henry, snedkerm., Kbh.
Berg, Leif, dir., cand. polit., Kbh.
Bergström, Bo, fil. mag., Lund.
Bering, Aage, skibsmægler, Skive.
Berning, A. G., LRS., Hgør,
Bertelsen, Erik Bruun, civiling., Hgør.
Bertelsen, P. J., læge, Thisted.
Beuck, O., ing., Kgs. Lyngby.
Bie, Kirsten Lorentz, frue, Hgør.
Bischoff, J., prokurist, Brønshøj.
Bjerregaard, N., auktionsm., Fr.havn.
Bjerre-Petersen, Jørgen, dir., Kbh.
Bjørklund, Tage, dir., Charl.
Bjørn, Acton, arkitekt, M.A.A., Kbh.
Bjørneboe, Lars, Kbh.
Blichert, Ejnar, kommunelæge, Hell.
Blixt, Knud Erik, overfenrik, Nærum.
Blok, L. M., distriktsing., Ringkøbing.
Blume-Knudsen, F., disponent, Kokkedal.
Boa, Gorm, typograf, Gent.
Boa, Ulf, bagersvend, Hgør.
Boas, Jørgen, læge, Dianalund.
Bohn, C. V. Sehestedt, toldforvalter,
Ærøskøbing.
Bojsen-Møllcr, F., læge, Kbh.
Bolinder, Doris, fru, Kbh.
Bolinder, Viggo, grosserer, Kbh.
Bonde, Per J., dir., Hornbæk.
Bonnier, Nicole, Mile., Neuilly-s.-Seine.
Borch, Iver, grosserer, Haderslev.
Bordal, Frank, lærer. Hgør.
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.
Braun, Peter, Kbh.
Bredgaard, Egon S., matros, Hgør.
Bremerstent, E., overbibl., Hellebæk.
Briand de Crèvecoeur, E., kontreadmiral,
Humlebæk.
Broch, Axel, stadsskoleinsp., Hgør.
Broegaard, Jørgen A., forstander, Ollerup.
Broen, Paul, Klampenborg.
Broholm, F., stud, mag., Kbh.
Brun, Erik, landsdommer, Hell.
Brunoe, Søren, billedhugger, Kbh.
Bruun, Jørgen G., købmd., Skødstrup.
Brøste, Ulf, kunsthdl.. Kbh.
Buch, Helge, ing., Charl.
Buch. Jørgen, dir., H.D., Esbjerg.
Buchthal, Fritz, dr. med., Kbh.

Buhl-Madsen, P., lærer, Roskilde.
Burmeister & Wain, A/S, Kbh.
Busch, Julius A., kaptajnljt., Charl.
Biinner, Ellen, viceinsp., fru, Hgør.
Bystrup, N., arkitekt, M.A.A., Hørsholm.
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.
Carlson, Oscar W., kapt., Hälsingborg.
Carlsson, J., barberm., Hgør.
Carlsson, Sv. Ove, medhjælper, Skørping.
Carstens, Karen, lektor, Kolding.
Carstensen, Finn, skibsbygmester, Korsør.
Carstensen, Harald, dir., civiling., Hell.
Christensen, Aksel E., prof., dr. phil., Kbh.
Christensen, B., bankass., Hgør.
Christensen, C. A., skibsfører, Svendborg.
Christensen, Carl G., befragter, Sæby.
Christensen, Ejvind, købmd., Kbh.
Christensen, Folmer, malerm., Snekkersten.
Christensen, H. K., kapt., havariekspert,
Kokkedal.
Christensen, Holger Bøgh Leth, Stige.
Christensen, K., stationsforstander, Ikast st.
Christensen, K. E., maskinmester, Usserød.
Christensen, Knud I., tømrer, Ribe.
Christensen, N. O., landshøvding, Godthaab.
Christensen, Paul, elektroinstallatør, Fakse
Ladeplads.
Christensen, Regnar Bang, skibsf., Søborg.
Christensen, S. Aa., Odense.
Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Kbh.
Christiansen, Arne Bergmann, kommis, Virum.
Christiansen, Chr., skibsbygm., Rønne.
Christiansen, Haldur, snedkerm., Hgør.
Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Virum.
Christiansen, Hans Aa., snedker, Hgør.
Christiansen, Inger, fr., Kbh.
Christiansen, Irving, ing., Guderup, Als.
Christiansen, Leif, Charl.
Christiansen, Michael Bohn, ing.,
Kgs. Lyngby.
Christiansen, O. C. V., kontorchef, Kbh.
Christiansen, Palle, bådebygger, Snekkersten.
Christiansen, Per, arkitekt, Espcrgærde.
Christiansen, Vermund, repræsentant,
Kokkedal.
Christiansen, Werner, radiotekniker, Horsens.
Christie, Andreas, afd.chef., Rungsted Kyst.
Christoffersen, Chr., tømmerhdl., Bagsværd.
Christy, Agnes, provisor, fru, Kbh.
Clausen, E. Th., gross., Kbh.
Clausen, H., prøveinspektør, Kbh.
Clausen, Halfdan, støberiing., Hgør.
Clausen, Åge, Gent.
Cleemann, P. F., skibsreder, Åbenrå.
Cornelius. Finn, prokurist, Valby.
Cortsen, Henning, fabrikant, Kbh.
Cronkjær. Niels, Hgør.
Crumlin-Pedersen, Ole, civ.ing., cand. polyt.,
Roskilde.
Cruse, Erik Bang, ing., Kbh.
Dahl, Paula, sygeplejerske, Hgør.
Dahlstrøm. Sven, arkitekt, Kbh.
Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmedem.,
Hgør.
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Dalgaard, A., boghdl., fru, Hgør.
Dam, Anton, diakon, Tåstrup.
Dam, J. Seidelin, læge, Søborg.
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.
Danielsen, Birgit, sygeplejerske fru, Odense.
Danielsen, Otto, befragter, Kbh.
Danmarks Skibskreditfond, Kbh.
Dansk Cement Central A/S, Kbh.
Dansk Esso A/S, Kbh.
Dansk Skibstømrerforbund, Kbh.
Davidsen, Frantz, ing., Kbh.
Deichmann, Johan, fuldmægtig, Skodsborg.
Deleuran, W., vinhdlr., Fredericia.
Den danske Landmandsbank, Kbh.
Den kongelige Porcellainsfabrik, Kbh.
Den polytekniske Læreanstalt, Kbh.
Det danske Kulkompagni A/S, Kbh.
Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Kbh.
Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S, Kbh.
Dich, Poul, læge, Dragør.
Dideriksen, C. J., gross., Chari.
Dinesen, B., departementchef, Charl.
Diurhuus-Gundersen, Gunder, gross., Malmö.
Djurhuus, Michael, søløjtn., Ballerup.
Djørup, Johs., læge, Kbh.
Dragsted, Jørn, civ.ing., Kbh.
Dragstrup, Vagn, prokurist, Tikøb.
Drejer, Jørgen, skibstømrer, Kbh.
Dreyer, Thorvald, arkt., Kbh.
Drosted, Mads, arkt., M.A.A., Hgør.
Dyreborg, Harry, inspektør, Hgør.

Eckhardt-Hansen, I., civiling., Humlebæk.
Eckhausen, Henry, kustode, Hgør.
Eggers, Johan, skibsfører, Rungsted Kyst.
Eggers, Jørgen, redaktør, Kbh.
Eilschou-Holm, Fr. Vilh., sømandspræst, Kbh.
Ejbøl, Viggo, dir., Kbh.
Ekholdt, V., dir., Middelfart.
Elkjær, G. V., viceskoleinsp., Hgør.
Ellekilde, fru o vering., Charl.
Elling, Jørgen, fuldm., cand. jur., Charl.
Elsøe, Herluf, dir., Kbh.
Elving, Ingeborg, Hgør.
Enevoldsen, C., sparekassedir., Løkken.
Engel, Otto, arkitekt, M.A.A., Kbh.
Engelstoft, E. H., LRS., Hgør.
Erichsen, P., styrmand, Valby.
Ericksen, Richard, Virum.
Eriksen, Egon Ellegaard, maskinmester,
Skjern.
Eriksen, Erling, mus.lektor, Tønsberg.
Eriksen, Hans, dir., Hgør.
Erlandsen, Arne, guldsmed, Fr.havn.
Ernst, Max, lektor, cand. mag., Hgør.
Erting, Aksel, tømrerm., Hgør.
Ertner, E. G., Kbh.
Esbjerg Tovværks fabrik A/S, Esbjerg.
Eschen, Jørgen, læge, Valby.
Eskildsen, Viking, ing., Hgør.
Fabcch-Larsen, Sv. Â., repræsentant, Nyk. F.
Faber, Rich., administrator, Hell.
Fabricius, Th., pens, fyrass., Kbh.
Fage-Pedersen, P., lods, Hgør.
Falck. Mogens, gross., Virum.
Fencker, Erik, maskinmester, Kbh.
Fink, Dan, arkitekt, M.A.A., Vedbæk.

Fischer, O., orlogskapt., Risskov.
Fischer-Knudsen, dir., Odense.
Fisker-Andersen, Jacob, ing., Seattle.
Fjeldborg, Børge C., dir., civiling., Birkerød.
Foldager, Reinald, o.toldkontrollør, Hgør.
Forsmark, A., stemmer, Hgør.
Fossing, A., antikvitetshdl., Næstved.
Frandsen, Geo, maskinm., Brønshøj.
Frederichsen, Fr., prokurist, Lyngby.
Frederiksborg Amtsråd, Hillerød.
Frederikshavns Værft og Tørdok, Fr.havn.
Fredfeldt, Knud V., kommunelærer, Vanløse.
Fredholm, Povl, malerm., Bregninge pr.
Svendborg.
Friberg, Arne, arkitekt, Charl.
Fribert, Trojel, chauffør, Hadsund.
Friis, Bent, styrmand, Hgør.
Friis, Claus Achton, arkt., Lyngby.
Friis, Otto, sekr., cand. jur., Valby.
Friis-Hansen, Jan, civiling., Springforbi.
Frydensberg, Finn, skibsing., Fr.havn.
Frørup, Dan, lab.ing., Kbh.
Fuglsang, K., skibsfører, Valby.
Fuglsang-Damgaard, H., biskop, dr. theol.,
Kbh.
Funck-Rasmussen, C., insp., Kbh.
Fyhn, Hans, fabrikant, Kbh.
Fyrdirektoratet, Kbh.

Gade, Christian, grovsmed, Hgør.
Garde, H. A., civiling., Kbh.
Garnum, Otto, læge, Kbh.
Geisler, R., skibsinsp., Brønshøj.
Genster, Helge, læge, Sønderborg.
Gents, E. Th. V., fhv. forretningsfører,
Espergærde.
Gerfelt, Jørgen, skibskonstr., Kgs. Lyngby.
Germundsson, A., speditør, Hørsholm.
Gjermansen, Richard, civiling., Hgør.
Gleerup, Alfred, læge, Kbh.
Glöde, F., statsaut. translatør, Kbh.
Gorrissen, N. J., HRS., Kbh.
Grau, Ove, dir., Vejle.
Greisen, Bent, fuldmægtig, Humlebæk.
Gren, I. C., civiling., Glostrup.
Gribsø, Erik, red.sekr., Kbh.
Grønnemose, E. E. N., murerm., Hgør.
Grønnemose. Kai, driftsleder, Kastrup.
Gullackscn, J. C., arkitekt, Klampenoorg.
Gulmann, Niels, Charl.
Gundel, Mogens, direktør, Skodsborg.
Gustafson, Nils, direktør, Hillerød.
Giillich, S. A., vognmand, Hgør.
Gaardø, Chr., skoleinsp., Hgør.

Haderslev Havneudvalg, Haderslev.
Hagelund, F., assurandør, Hgør.
Hagen, Poul, civ.ing., Charl.
Haglund, F., kapt., Kbh.
Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder, Kbh.
Halldin, Hans, skræddermester, Nyk. F.
Hansen, Allan, maskintegner, Fredensborg.
Hansen, Bendt, civiling., driftsbest.,
Fredericia.
Hansen, Bennet C. K., skibsreder, Kbh.
Hansen, fru skibsreder Bennet C. K., Kbh.
Hansen, Bror J. L., styrmand, Kbh.
Hansen, Carl, Hgør.
Hansen, Chr., skoleinsp., Hgør.
Hansen, Chr. Kjærgaard, cand. polit.,
Virum.
Hansen, Conrad, urmager & guldsmed,
Allinge.
Hansen, E., fuldmægtig, Kbh.
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Hansen, Einar, afd.arkt., Kbh.
Hansen, Elise, kontorass., Kbh.
Hansen, Erland, arkitekt, Birkerød.
Hansen, Ernst, malerm., Hgør.
Hansen, F. W., skibsfører, Kalundborg.
Hansen, Georg Holst, købmd., Agersø.
Hansen, Gustav, arkitekt, Kbh.
Hansen, H. C., malerm., Hgør.
Hansen, H. E., orlogskapt., Holte.
Hansen, Helga Kn., læge, frue, Kbh.
Hansen, Henry, farvehdlr., Hgør.
Hansen, Henry, Kbh.
Hansen, H. Lunau, Kbh.
Hansen, J. A., pens, lods, Kbh.
Hansen, Johs., kontorchef, Kbh.
Hansen, Julius, borgm., Kbh.
Hansen, Jørgen Jes, Gentofte.
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, Ove Juul, installatør, Snekkersten.
Hansen, Paul, ing., Nakskov.
Hansen, Peter Preben, stud, jur., Kbh.
Hansen, Preben, arkitekt, Kbh.
Hansen, Preben, steward, Hgør.
Hansen, Preben, toldpakhusbetjent, Kbh.
Hansen, S. G., kontorchef, Springforbi.
Hansen, S. Gram, tandlæge, Charl.
Hansen, Stange, cykelhandler, Søborg.
Hansen, Søren Henri, skibsing., Hornbæk.
Hansen, S. Ingemann, civiling., Kbh.
Hansen, Villy, maskinchef. Snekkersten.
Hansen, Willy, prokurist, Rødovre.
Hansen, Åge, købmd., Nyk. F.
Hansfort, I. C., d:r., Hgør.
Harder, P. J. J., Kbh.
Harlang, Frantz, dir., Kbh.
Hartby, Svend, lærer. Farevejle.
Hartmann, A/S Brødrene, Lyngby.
Hauch, H., fotograf, Hgør.
Hauschildt, Sigurd, læge, Skive.
Haxlund, Axel, cand. jur., Valby
Hede, Poul, LRS., Kbh.
Hedegaard, O., bankdir., Kbh.
Helleskov, Erik, San Francisco.
Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S,
Hgør.
Helsingør byråd.
Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Hgør.
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Hgør.
Helsingør Tømrerlaug, Hgør.
Helweg-Mikkelsen, O., ing., Kbh.
Hendriksen, Johnna, sekretær, fru. Hgør.
Henningsen, Hans, farveriejer, Nyborg.
Henningsen, Kaj, underdir., tekstiling.,
Virum.
Henningsen, Ove, LRS., cand. jur.,
Fredericia.
Henningsen, Sv. Aa., lektor, Snekkersten.
Henriksen, A. G., driftsbestyrer, Vordingborg.
Henriksen, Carl, assistent, Odense.
Henriksen, H. H., Hgør.
Henriksen, Hans, arkitekt, Virum.
Henriksen, Per, Kbh.
Herløw, A. O., overass., Valby.
Hermansen, B., forhyringsass., Vanløse.
Hermansen, Kristian, fyrmester, Keldsnor fyr.
Hesselholdt, Børge, ing., Bagsværd.
Hill-Madsen, Ernst, ing., Kbh.
Hilsted, Finn, dir., LRS., Kbh.

Hirschsprung, Asger M., dir., Charl.
Hirschsprung, Grethe, frue, Charl.
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.
Holbech, Bent, maskinarb., Søborg.
Hoick, M., lensbaron, Glumsø.
Holm, Jacob, & Sønner’s Fabrikker A/S, Kbh.
Holm, Jorgen, Singapore.
Holm, Sven, fabrikant, Hell.
Holm, Valdemar, murerm., Dragør.
Holmark, Einar, gross., Kbh.
Holm-Petersen, F., forfatter, Troense.
Holmstrom, Bengt, civilekonom, Göteborg.
Holsøc, Poul, stadsarkitekt, M.A.A., Hell.
Holsøe, Sven, statsaut. skibsmægler, Kbh.
Holt, Arne, skibsmægler, Holte.
Hoppe, Johan, advokat, Hgør.
Hornby, H., ing., dir., Gent.
Hougs, A. Borch, læge, Åbenrå.
Howe, Hans, fuldmægtig, Charl.
Hovgaard, Chr., befragter, Birkerød.
Hovmand, Alfred, skibsmægler, Bandholm.
Hvinden, Bjørn, Jar, Norge.
Hüsig, Karla, overlærer, Hgør.
Hägge, Erik, red., Halmstad.
Højbjerg, K. V., ing., Hgør.
Høyer, Jørgen, Kbh.
Høyer, K., fyrmester, Fr.-havn.
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn.
Haar, Bent, regnskabskonsulent, Vejle.

Ilium, Edith, fru dir., Vedbæk.
Ilium, Jesper, dir., Klampenborg.
Ilium, Niels, ingeniør, Lyngby.
Ingeniør-Sammenslutningen, Kbh.
Israelsen, H. C., civiling., Hgør.
Itzke, Carl, snedkerm., Åbenrå.
Jacobsen, A., dir., New York.
Jacobsen, C. T., skipper, Læsø.
Jacobsen, C. W., afd.ing., Odense.
Jacobsen, Finn Rolf, civiling., Kbh.
Jacobsen, G., ing., Kbh.
Jacobsen, Harald, gårdejer, Grimstrup.
Jacobsen, Ole Rolf, læge, Kbh.
Jacobsen, Steen Rolf, stud, polyt., Rungsted.
Jacobsen, Verner, filmsfotograf, Fr.værk.
Jaeger. Werner, skibsing.. Duisburg.
Jagd, E. O., kontorass., Fredericia.
Jakobsen, Ole Wormslev, lærer. Valby.
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. A., bagerm., Hgør.
Jensen, A. Egede, arkitekt, Samsø.
Jensen, Axel, statsaut. skibsmægler, Århus.
Jensen, B. Hjorth, orlogskapt., Gent.
Jensen, B. M., kaptajn, Lønstrup.
Jensen, C., forstanderinde, Hgør.
Jensen, Carl, ing., Vejle.
Jensen, Carl Chr., fuldmægtig, Charl.
Jensen, C. E. Koch, skibsbygm., Nyborg.
Jensen, D. A., maskinm., Glud pr. Horsens.
Jensen, Ejner E., maskinarbejder, Randers.
Jensen, Eric, gross., Kbh.
Jensen, Helmuth, toldass., Rødby havn.
Jensen, Ib Loke, kemigraf, Kbh.
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Jensen, J., gartner, Hgør.
Jensen, fru gartner J., Hgør.
Jensen, Jens, overpoUtibetj., Vanløse.
Jensen, Johs., snedkeren., Valby.
Jensen, John, skattekontrollør, Holte.
Jensen, Jørn, matros, Hgør.
Jensen, K. Demant, arkitekt, Holbæk.
Jensen, Knud, fisker, Askø.
Jensen, Laurits, fhv. skoleinsp., Hgør.
Jensen, Marthin, murersv., Allerød.
Jensen, Mogens, DP.tekn., Kbh.
Jensen, N. P., murerarbejdsmd., Brønshøj.
Jensen, O., fhv. stationsforst., Hgør.
Jensen, P. S., lods, Hgør.
Jensen, S. A., civiling., Lyngby.
Jensen, Sv. Aa., skibsmægler, Nyborg.
Jensen, Thomas, redaktør, Kbh.
Jensen, Thomasine, Hgør.
Jensen, W. F., kok, Hgør.
Jensen, Viggo A., prof., dr. med., Arhus.
Jensen-Petersen, A., telefonmontør, Hgør.
Jeppesen, Jørgen, Kbh.
Jeppesen, Mogens, købmd., Nyk. F.
Jepson, Anders, malermester, Nyk. F.
Jervøe, Kr., toldforvaltcr, cand. jur., Holbæk.
Jespersen, Knud, repræsentant, Hell.
Jespersen, K. Wraae, prokurist, Søborg.
Jessen, Børge, prof., dr. phil., Kbh.
Jessen, C. U., overlæge, Hgør.
Jessen, Erik, maskinarbejder, Søborg.
Johannessen, Aksel, tømreren., Snekkersten.
Johannessen, Johs. P., sognefgd., Snekkersten.
Johansen, Arne H., postbud, Rønne.
Johansen, Arnold P., havemand, Hgør.
Johansen, Henning, centralmekaniker, Kbh.
Johansen, Ib, befragter, Kbh.
Johansen, Mikael, kontorchef, Kbh.
Johansen, N. A., skibsfører, Kbh.
Johansson, Karl-Erik, ing., Hägersten,
Sverige.
Johansson, P., kaptajn, Hgør.
Johnsen, Henning, bogtrykker, Kbh.
Johnsson, Helge, Hälsingborg.
Jonasscn, Else, overlærer, Hgør.
Jorberg, Fr., Hiddesen b. Detmold.
Jordt, J. C., civiling., Brønshøj.
Juel, Jørgen, ing., Hgør.
Juel-Andersen. G., fiskehdl., Hgør.
Juel-Brockdorff, Niels, baron, kommandør,
Kbh.
Juel-Christensen, Hans, vinhdh, Kbh.
Justesen, E., overmekaniker, Kbh.
Juul, Svend, vinhdl., Kbh.
Jørgensen, A., lodsformand. Agersø.
Jørgensen, Albert, dir.. Hell.
Jørgensen, Alb. V., HRS., Kbh.
Jørgensen, A. Th., fhv. stadsing., Hgør.
Jørgensen, A. W., overbetjent, Vordingborg.
Jørgensen, B. Thcstrup, revisor, Kgs. Lyngby.
Jørgensen, C., mejeriejer, Gundsømagle.
Jørgensen, Ejnar, antikvarboghdl., Kbh.
Jørgensen, G., maskinchef, Brh.
Jørgensen, Hakon, red., Løgstør.
Jørgensen, Helge Johs., kommandørkapt.,
Kbh.
Jørgensen, Holger, kontorchef, Kbh.
Jorgensen. Holger, ing., Fr.havn.
Jørgensen, Jørgen Nyborg, Esbjerg.
Jørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd.
Jørgensen, L. A., mcchanicus, Kbh.
Jørgensen, Max, depotbestyrer, Hgør.
Jørgensen, Mogens, Kbh.
Jørgensen, O. V., fiskeeksportør, købmd.,
Hundested.

Jørgensen,
Jørgensen,
Jørgensen,
Jørgensen,
Kbh.

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

Kallenberg, E. O., forstander, skibsing.,
Snekkersten.
Kampen, Axel, skibsreder, Kbh.
Kapel, Lillian, fysioterapeut, frk., Hgør.
Karsten, Bertel W., bankfuldm., Nærum.
Kattrup, A., malerm., Hgør.
Kiil, Bodil, skolesundhedsplejerske, Roskilde.
Kildegaard, Arne, civiling., Herlev.
Kinch, O., skibsfører, Hals.
Kirkby, E., korrespondent, Kbh.
Kirkman-Møller, S., fuldmægtig, Hell.
Kisby, A. E., skibsing., Hgør.
Kisby, L. A., ing., Kbh.
Kiær, Erling, bogbinderen., konsul, Hgør.
Kiørboe, Jørgen, sekretær, Virum.
Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kbh.
Kjølner, Th., kunstmaler, Hillerød.
Kjølsen, Per, tømreren., Vallerød.
Klangel, K., lærer, Hgør.
Klausen, A., toldkontrollør, Kbh.
Kleiminger, H. L., politifuldm., Lemvig.
Klem, Aage E., civiling., Kbh.
Klerk, Niels, lektor, HRS., Kbh.
Klindt-Jensen, J., civiling., Rønne.
Klint, Johs., overlærer, Kbh.
Klokhøj, A. H., 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. Harreby, regnskabsfører,
Nærum.
Knudsen, Ib, radiotelegrafist, Svendborg.
Knudsen, Knud P., skibsfører, Nyk. M.
Knudsen, Peder, kontorass., Hgør.
Knudsen. Per, Kbh.
Knuth, Rud., greve, Hell.
Koch, Hans-Aug., skibsmægler, Kappel,
Slien.
Kofoed, Erik, dispachør, Kbh.
Kohl, Peter, stud, art., Valby.
Konge-Hansen, P., cand. theol., Lellinge.
Kongstad, Jul., kontorchef, Vanløse.
Kongsted, T., dir., Hgør.
Kopp» J-» gross., Hgør.
Kopp, N. E., prokurist, Hgør.
Korsør Byråds Havneudvalg, Korsør.
Kraglund, A. A. J., bestyrer, Hgør.
Krarup, Anker, skoleelev, Odense.
Krebs, Niels Dindler, skibsbygger, Hell.
Kringhøj, Carl, maskinpasser, Esbjerg.
Kristensen, Bent O., mekaniker, Hgør.
Kristensen, Julius, matros, Hundested.
Kristensen, Karl, lærer, Sakskøbing.
Kristensen, K. S., fhv. skibsfører, Kbh.
Kristensen, Peter, bogholder, Hgør.
Krogh-Andersen, Søren, kontorist, Brønshøj.
Krogsgaard, Mogens R., civiling., Charl.
Krohn, J. H., afd.ing.,. Søborg.
Kroman, Erik, overarkivar, dr. phil., Hell.
Kronholt, Arne, fuldmægtig, Søborg.
Kulle, Ejler, fisker, Østerby.
Kurzenberger, Max, dir., Hell.
Københavns Amtsråd. Kbh.
Københavns Handelsbank A/S, Kbh.
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Københavns Kommune, Kbh.
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Thorlak, John, styrmand, Hgør.
Thorlak, Sv., kapt., Hgør.
Thornberg, H., underdir., civ.ing., Varde.
Thrige, Eigil, civ.ing., Klampenborg.
Thunbo, Anton, gross., Kbh.
Thuse, Viggo, dir., Kbh.
Tikøb sogneråd, Espergærde.
Tilly, Chr., revisor, H.D., Herlev.
Tofte, Knud, sognepræst, Skibby.
Toft-Petcrsen, Kaj, direktør, Hgør.
Topgaard, S., Hornbæk.
Traunholm, A., skibsfører, Rungsted Kyst.
Trondal, M., skibsfører, red., Nyborg.
Truelsen, Truels, styrmand, Herlev.
Trødni, Heine a, direktør, Hgør.
Tscherning, Carl, lektor, Birkerød.
Tuborgs Bryggerier, Hell.
Tuxen, Henry, civiling., Charl.
Tvede-Jensen, M., ing., Kokkedal.
Tvermoes, Sven, gross., Kbh.
Tvevad, Jørgen, arkivar, Gent.
Ulrich, Ruth, lektor, frue, Dronningmølle.

Valentin-Hjorth, K., gross., Kbh.
Valentin-Hjort, K. M. F., Hell.
Vallcntin, Andreas, arkitekt, Tåstrup.
Valeur, Bent, adjunkt, Tønder.
Vanggaard. Thork., prof., dr. med., Kbh.
Veistrup, C., civiling., Hgør.
Vejlø, Børge, afd.ing., Kbh.
Vemming, C., læge, Nyk. F.
Vestbo, S. M. N., fyrass., Kbh.
Vestergaard, Erik Buch, o.bibi., Hgør.
Vibæk, Jens, dir., cand. mag., Kbh.
Vidstid, Chr., Nørresundby.
Vidø, Leif, lærer, Søborg.
Vilandt, Leif R., kapt., Springforbi.
Vilholm, Gunnar, mejeriejer, Hgør.
Vilholm, fru mejeriejer, Hgør.
Villadsen, Jens, fabrikant, Gent.
Villumsen. A., fru, Brh.
Villund, Kjeld, cand. act., Valby.
Vohlert, Knud, gross., Kbh.
Voigt. P., Lyngby.
Voss, C., mejerist, Hgør.
Vyff, Kr., proprietær, Vcnsild.
Vaabenhistorisk Selskab, Kbh.

Walker, Fred M., ing., Glasgow.
Weilbach, J. S. V., sejl- og kompasmager,
Kbh.
Weilskov, E., dir., Hell.
West, Ole, købmd., Hgør.
West, Werner G., tekstilarbejder, Svendborg.
Westergaard, H., dir., Charl.
Wiberg, Jenny, gross., frue, Kbh.
Wiedemann, Sigurd, montør, Hgør.
Wielandt, H., fuldmægtig, Roskilde.
Wiibroes Bryggerier A/S, C., Hgør.
Windeleff, A., skibsmaskinm., Kbh.
Windfeld Hansen, Ib, direktør, Bredballe pr.
Vejle.
Winther-Frandsen, B. C., driftsleder, Søborg.
Winthcr-Frandsen, frue, Søborg.
Wistoft. C. A., Kbh.
Witte, Richard, dir., Bagsværd.
Wollf, Per, civ.ing., cand. polyt., Farum.
Worm, J. B., afd.chef, Kbh.
Worm, M., fyrskibsfører, Ålborg.
Würtz, Peter, malermester, Snekkersten.

Waagepetersen, H. L., cand. polyt., frue,
Kbh.
Waagepetersen, H. T., gross., Kbh.

Öst, Ake, järnvägsman, Malmö.
Østergaard, Torsten, overlæge, dr. med.,
Hgør.

Ørbech, G., automekaniker, Charl.
Ørberg, Paul G., arkivar, Tapdrup pr.
Viborg.

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

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

BYTTEFORBINDELSER
Altonaer Museum, Altona.
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.
Kommissionen for Danmarks Fiskeriog Havundersøgelser.
Danmarks tekniske Museum.
Dansk Folkemindesamling.
Dansk Sømandskirke i fremmede
Havne.
Deutsche Staatsbibliothek, Berlin.
Drammens Museum.
Erhvervsarkivet, Århus.
Falsterbo Museum, Falsterbo.
Finlands Museiförbund, Helsingfors.
Finska Fornminnesföreningen,
Helsingfors.
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg.
Städtisches Museum, Flensborg.
Focke-Museum, Bremen.
Folklivsarkivet, Lund.
Foreningen for skandinaviske
Sømandshjem i fremmede Havne.
Det nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg Slot.
Købstadmuseet „Den gamle By“,
Århus.
Det kgl. danske 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.
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.
Historisk Samfund for Viborg Amt.
Historisk Samfund for Aalborg Amt.
Museet for Holbæk og Omegn.
Hordaland Landbruksmuseum,
Garnes.
Horsens Museum.
Hälsingborgs Museum.
Hærmuscet, Oslo.
Hålogaland Historielag, Harstad.
Institut for jysk Sprog- og
Kulturforskning, Århus.
Institut für deutsche Volkskunde,
Deutsche Akademie der
Wissenschaften, Berlin.
Institut für Völkerkunde, Göttingen.
Institut für Weltwirtschaft, Kiel-Wik.
Institute of Ethnology, Åbo.
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.
Kullabygd, Höganäs.
Kulturhistoriska Museet, Lund.
Københavns Bymuseum.
Københavns Stadsarkiv.
Liverpool Public Museums, Liverpool.
Lolland-Falsters Stiftsmuseum,
Maribo.
Universitetsbiblioteket, Lund.
Malmö Fornminnesförening.
Malmö Museum.
Marineforeningen, København.
Marinens Bibliotek, København.
Mariners’ Museum, Newport News,
USA.
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Maritiem Museum „Prins Hendrik“,
Rotterdam.
Maritime Museum, Haifa (Israel).
Marstal og Omegns Museum.
Kulturhistoriska Museet Murberget,
Härnösand.
Les Amis des Musées de la Marine,
Paris.
Muzeum Morskie, Gdansk.
Marine Historical Association, Mystic
Seaport, USA.
Nationaal Scheepvaartmusem,
Antwerpen.
Nationalmuseets II. afd.
Nationalmuseets III. afd.
Navigationssällskapet i Finland,
Helsingfors.
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum,
Trondheim.
Nordiska Museet, Stockholm.
Nordland Fylkesmuseum, Bodø.
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 Historycznc,
Szczecin.
Pomorski Muzej, Dubrovnik,
Jugoslavien.
Rigsarkivet, København.
Rijksmuseum, Amsterdam.
Roskilde Museum.
The Royal Scottish Museum,
Edinburgh.

178
De Sandvigske Samlinger,
Lillehammer.
Schiffbautechnische Gesellschaft e. V.,
Hamborg.
Gesellschaft für Schleswig-Holsteini
sche Geschichte, Kiel.
Schleswig-Holsteinisches Landes
museum, Slesvig.
Science Museum, London.
Shiplovers’ Society of Victoria,
Melbourne.
Statens sjöhistoriska Museum,
Stockholm.
Sjöhistoriska Museet vid Åbo
Akademi, Åbo.
Smithsonian Institution, Washington.
Society for Nautical Research,
Greenwich
Historielaget for Sogn, Leikanger.
Det statistiske Departement,
København.
Stavanger Museum, Stavanger.
Stockholms Stadsmuseum.
Kulturhistorisches Museum, Stralsund.
Sunnhordland Folkemuseum,
Stord.
Svenska Kryssarklubben, Stockholm.

Søfartens Bibliotek, København.
Foreningen til Søfartens Fremme,
København.
Hist.-top. Selskab for Søllerød Kom
mune, Holte.
Museet på Sønderborg Slot.
Tekniska Museet, Stockholm.
Trelleborgs Museum.
Trondheims Sjøfartsmuseum.
Tøjhusmuseet, København.
Kungl. Universitetsbibliotek, Uppsala.
Valdres Historielag, Nord-Etnedal.
Varbergs Museum.
The Library of Congress, Washington.
Vereeniging nederlandsch historisch
Scheepvaart Museum, Amsterdam.
Vestfold Historielag, Tønsberg.
Vestlandske Kunstindustrimuseum,
Bergen.
Det kgl. norske Videnskabernes
Selskabs Bibliotek, Trondheim.
Västerbotten Läns Museum, Umeå.
Örebro Läns Museum, Örebro.
Östergötlands och Linköping Stads
Museum, Linköping.
Åbo Akademi, Institut för nordisk
etnologi.

r i akket være den forståelse for museets kulturhistoriske opgaver,

der er vist af søfarten og de kredse, som 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 gaveydelser har støttet udgivelsen af denne for
museets arbejde så betydningsfulde publikation :
Assurance-Compagniet Baltica A/S
Sophus Berendsen A/S
Botved Boats A/S
BP Olie-Kompagniet A/S
A/S Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri
Carlsberg Bryggerierne

Danmarks Nationalbank

Den danske Landmandsbank A/S
Dansk Esso A/S
Det danske Staalvalseværk A/S
A/S Dansk Shell
Fjerde Søforsikringsselskab, Lmt.

Frederikshavns Værft og Tørdok A/S
Peter F. Heering
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S

I. C. Hempels Skibsfarve-Fabrik A/S
A/S Kjøbenhavns Handelsbank
Københavns Frihavns-Aktieselskab
Københavns Havnevæsen
LB-Færgen
Lemvigh-Müller & Munck A/S
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K. F. Marstrands Eftf.

Fa. E. Nobel
Nordhavns-Værftet A/S

Odense Staalskibsværft A/S
Privatbanken i Kjøbenhavn A/S
A/S Randers Rebslaaeri
J. Ring-Andersens Træskibsværft
A/S Thomas Ths. Sabroe & Co.
N. Schiøtt & Hochbrandt

Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia
Sundbusserne A/S
Thomas B. Thrige A/S
A/S Titan

A/S Tuborgs Bryggerier
A/S Varde Stålværk
Iver C. Weilbach & Co. A/S
C. Wiibroes Bryggeri A/S
Aalborg Værft A/S

J-

AB SALON - SKANDINAVIA
F O RS I KRI N Gå cifeiæÅeJteLajMb

Hovedkontor:

BREDGADE 40-42, KØBENHAVN K

Afdelingskontorer og agenturer overalt i Danmark

verden over
vælger
Coronet
BOTVED BOATS A/S SLAGELSE

\STE/?

fis*
□

&

■■■

BURMEISTER&WAIN
KØBENHAVN • DANMARK

Galionsfigur fra orlogsskibet „Fyen", anno 1736

Aftryk af ovenstående tegning på kunst
trykpapir i formatet 44x31 cm kan rekvi
reres gratis hos Dansk Esso A/S. Serien
omfatter ialt 6 danske galionsfigurer, teg
net af Karl Larsen og med forklarende
tekster af Gorm Benzon.
DANSK ESSO A/S . SCT. ANNÆ PLADS 13, KØBENHAVN K . TELFON CENTRAL 2890

75

SHELL marine service
er international
Over 2000 fartøjer sejler under Shell-flaget med
den gule skal, lige fra supertankere til flod

pramme og hydrofoilbåde. Gennem driften af

denne flåde lærer vi redernes hverdagslektie,
og det holder os i form til at udføre vort egent
lige job: bunkring af skibe og smøring af al

slags mekanik om bord. Shell World-Wide Bun

ker Service er den mest udstrakte i s’n art, og
den udvides stadig. Vi tager os af omstrejfende

trampere og travle liniebåde såvel som coaste

re, fiskefartøjer og slæbebåde. - I utallige vig
tige havne spredt over hele kloden hilser kap

tajnerne med glæde det velkendte Shell bunkersmærke, som viser, at også her leverer
Shell sine pålidelige bunkerskvaliteter enten
»ex wharf« eller med lægter. Så er maskin

chefen også tilfreds, for også han stoler på
Shell's Marine Lubrication Service, som er til

rådighed overalt, hvor skibe færdes.

A/S DANSK SHELL - BUNKERS & MARINEOLIE - KAMPMANNSGADE 2, V. - TLF. Ml 5340

Hovedsæde: Holmens Kanal 12
København K

DEN DANSKE
LANDMANDSBANK

— den gode bankforbindelse

HELSINGØR SKIBSVÆRFT OG MÄSKINRVGGER1
miESELSU«
ELSINORE SHIPBUILDING AND ENGINEERING CO. LTD.

FABRIKER OG LAGRE
VERDEN OVER

13
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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

13’

HER ER 170 PUNKTER
og der er 170 steder i landet hvor der ydes HANDELSBANK-service

•••••••••••••o
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LE M VIGH-M ÜLLE R.
& MUNCK A/S KØBENHAVN K

HOVEDKONTO R
VESTERGADE 16
TELEFON CENTRAL

EKSPEDITION
VA S B Y G A D E
TELEFON CENTRAL

333
AARHUS

(061) 3.33.22

TAG

- ruten fra Kronborg -

den naturlige vej over SU N DET

- specialbyggede bilfærger!

HELSINGØR - HÄLSINGBORG

LINJEBUSS INTERNATIONAL
Helsingør: (03)2125 58 - Telex 5358

PROVIANT-SPEDITION-KLARERING
Strandgade 69-71-73 (overfor toldboden)
Postbox nr. 1

HELSINGØR

LLOYD’S AGENCY

K. F. MARSTRANDS EFTF.

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

NORDHAVNS-VÆRFTET
AKTIESELSKAB

ODENSE
Tre beddinger paa indtil 740
fods længde for nybygninger

indtil 40.000 t.d.w. En udrust
ningskaj paa 900 fods længde.

LINDØ
To tørdokker paa 1.000 fods

længde for nybygninger indtil

150.000 t.d.w. Et udrustnings
bassin paa 1.000 fods længde.

Checken blev indført i Danmark af Privatbanken.
Her ses en af de første checks fra 1857.

— også i dag er det praktisk
at have sin checkkonto i

PRIVATBANKEN

Hovedsæde børsgade 4

Telefon central nr. 1

Filialer overalt i Storkøbenhavn og Nordsjælland
Endvidere i Køge østsjællands landbobank
og i Århus aarhus og omegns bank

SØFART-HANDEL-INDUSTRI..

Der skal SABROE kulde til alt..
Ude som hjemme... i fabrikkernes travle durren ... i butikkernes lys
hav... og i skibenes lastrum — overalt kan De finde SABROE kulde. For

SABROE betyder erfaring gen
nem mere end 65 år — og på

alle felter. SABROE kulde kan
også sikre Deres fremstød, Deres
produktion og Deres transport.
En stab af dygtige ingeniører

og teknikere står til Deres rå
dighed, blot De siger:

IsabroeI
— et verdensnavn for kulde
Fabrik og hovedkontor

AARHUS C
Afdelinger i: København, Slagelse, Nykøbing F, Odense, Rønne, Kolding,

Esbjerg, Herning og Aalborg

HÄLSINGBORG

HELSINGØR

GEDSER-TRAVEMÜNDE

ROUTEN

SUNDBUSSERNE

-

MOLTZAU - LINE A/S

Helsingør - (03) 21 22 01 - Telex 5248

TITAN CENTRIFUGER
for heavy fuel, dieselolie og smøreolie
'.'P

A/S TITAN • TAGENSVEJ 86
KØBENHAVN N ■ TELF. ÆG. 8000

KOMPASSER
NAUTISKE INSTRUMENTER

SØKORT

SØLVER & SVARRER

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

AALBORG VÆRFT A/S

