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MUSEUMSDIREKTØR
KNUD KLEM
65 ÄR

Fot. H. Hauch

Om end mange vel vil føle, at direktør Klem er så kendt, at en nær
mere præsentation skulle være unødvendig, er det dog fundet natur
ligt, at dette festskrift indeholder en artikel om direktør Klem og
hans virke.
Knud Klem er født i København den 26. marts 1901. Han blev
student i 1918 og cand. mag. i 1926. I årene 1922-28 var han ansat
som medhjælper i Nationalmuseets 1. afdeling. Efter i kort tid at
have været knyttet til Københavns Bymuseum blev Klem i juli 1928
ansat som assistent på Handels- og Søfartsmuseet. Efter direktør
Lunds død den 26. december 1928 blev han konstitueret som leder
af museet. Året efter ansattes han som inspektør, og i 1937 udnævntes
han til direktør.
Under Klems ledelse har museet udviklet sig til et righoldigt og
velordnet moderne museum. Ved opstillingen af museumsgenstande
er der taget såvel pædagogiske, æstetiske som videnskabelige hensyn.
Direktør Klem har taget initiativet til opbyggelse af museets viden
skabelige apparat omfattende bibliotek, kartoteker, fotosamling, af
fotograferinger og udskrifter af arkivstof. Der kan endvidere være
grund til at nævne det arbejde, der er sat i gang med hensyn til op
målinger og beskrivelser af historiske skibstyper samt de i de senere
år foretagne maritim-etnologiske undersøgelser specielt vedrørende
ældre skibsbygningsmetoder. Indenfor sidstnævnte område har der
været et frugtbart samarbejde med kolleger i de andre nordiske lande.
I 1940 tog Knud Klem initiativet til oprettelsen af selskabet Han
dels- og Søfartsmuseets Venner, hvis første årbog udkom under hans
redaktion i 1942. Årbogen er det faglige forum for dansk maritim
historie og tjener bl. a. til at styrke museets forbindelser udadtil. Klem
har selv skrevet en række maritime og handelshistoriske afhandlinger
i årbøgerne.
2*
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Knud Klem har siden 1938 været formand for Historisk Samfund
for Frederiksborg Amt og fra 1939 har han været leder af Helsingør
Bymuseum. I årene 1950-58 var han formand for Foreningen af
danske Museumsmænd, og fra 1959 har han været formand for Dansk
kulturhistorisk Museumsforening og styrelsesmedlem i Dansk historisk
Fællesforening og Danske Museers Fællesråd. Gennem sit arbejde i
disse museumsorganisationer og i Statens Lokalmuseumstilsyn har
han taget aktiv del i udviklingen af det danske museumsvæsen og
dets tilpasning til vor tids krav. Herudover har han skrevet en række
artikler og afhandlinger over historiske emner, og der kan endvidere
være grund til at nævne, at han har udgivet flere skrifter med topo
grafiske og maritimhistoriske emner. Gennem mange år har han be
skæftiget sig med et stort anlagt arbejde om dansk skibsbygning i
1700-tallet.
Det vil af ovenstående med al ønskelig tydelighed kunne ses, at
direktør Klem har gjort et stort og højt værdsat arbejde for dansk
museumsvæsen og beriget vor museumslitteratur. Det er symptomatisk,
at hans skribentvirksomhed har dækket et meget vidt felt, og ikke
været begrænset til et snævert fagområde, selvom søfartslitteraturen i
videre forstand vel er det område, der har stået hans hjerte nærmest.
Der er al grund til at bringe direktør Klem en hjertelig hyldest for
hans påskønnelsesværdige indsats. Som leder af museets daglige drift
har der påhvilet ham en stor arbejdsbyrde, og det er karakteristisk
for ham, at han udover det løbende arbejde i høj grad tænker i nye
baner og beskæftiger sig med løsning af nye opgaver, der stiler mod
at efterkomme de krav, som vor tid stiller.
Må jeg slutte med at ønske direktør Klem mange gode arbejdsår
til at videreføre sin for dansk museums væsen så betydningsfulde
indsats.
J. Worm
Afdelingschef i Handelsministeriet,
Formand for Handels- og Søfartsmuseet og for

Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner

ARM OCH GADD
I ORTNAMN VID GAMLA SEGELLEDER
Av

Sven Andersson
Søkortets stednavne har i de senere år været i søge
lyset, og man har forsøgt at tolke dem på mere eller
mindre fantasifuld vis. Lederen af Sjöfartsmuseet
vid Åbo Akademi, fil. lie. Sven Andersson, under
søger her stednavne på -arm og -gadd (på dansk:
brod) i de gamle sejlled gennem Stockholms og
Ålands skærgårde samt i Kvarken i den Botniske
bugt og viser, at begge navnetyper karakteriserer
økonturer, som ligner noget der rager frem eller
strækker sig frem, altså sammenlignet med en arm
eller en brod.

i. Arm

När man från Ålands hav styr in i Furusunds- eller Stockholmsleden, vägledes man på babords sida av den kända fyren Söderarm.
Fyren står på ett skär i den yttersta delen av Stockholms skärgård.
Det kortaste avståndet till det svenska fastlandet, till Norrtelje, är
38 km. Före fyrens tillkomst fanns det en båk här, kallad Söder
arms båk (se t. ex. Johan Månssons Uplifvade Aska, Stockholm 1748,
s. 122 f.).
I sitt arbete Färdvägar och sjömärken vid Nordens kuster, Uppsala
1936, s. 75, framlade Ivar Modéer ett förslag till tolkning av namnet
Söderarm. Han antog att det på fyrplatsen en gång i tiden måste ha
stått ett sjömärke med en visare, en arm, som utpekade segelledens
riktning. I våra gamla segelledsbeskrivningar kallas nämligen en visare
av detta slag ofta för arm. Modéer hänvisade särskilt till G. af Klints
Beskrifning till Sveriges sjö-atlas 1839. En sådan visare skulle alltså
ha givit upphov till namnet Söderarm, armen på södra sidan om
segelleden.
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Ehuru mycket talar för Modéers fängslande tolkning av namnet
kan den knappast vara riktig. Äldre sjökort, kartor och handlingar
giva en del upplysningar av värde i detta samanhang. Enligt Nils
Strömcronas sjökort 1737 kallas skärgården söder om segelleden upp
till Furusund Söder armen och motsvarande del av skärgården norr
om denna led Norrearmen. Ytterst i Söderarmen finnes antecknat
Båken Tollskär. På J. Nordenankars sjökort (Pass Charta öfver Norra
Delen af Östersjön, Ålands Haf med Södra Delen af Botten-Hafwet
1791) återfinner man namnen Söd. Arm och Norr Arm. Senare upp
lagor av van Keulens sjökort känna också till dessa namn: Söder
armen of Vdden och Norrearmen.
Den öster om Norrtelje i Ålands hav utskjutande skärgården har
också kallats för Södra Udden. Vid häradstinget med Sunds och Salt
viks socknar på Åland den 8 november 1680 delgavs rätten, att Elias
Henriksson och Jöran Christoffersson från ödkarby i Saltvik den
8 augusti samma år hade lidit skeppsbrott ”mitt emillan Blackan och
Båtskären under Sweriges Sijdhan.” Skutan, berättar protokollet,
vräkte från den ena hällen till den andra ”til dhess hon omsijdher
uthi Södre Udden uthan Båtskärshampnen nidersank.” Senare vräkte
den över segelleden till ”Tioköön.” Händelseförloppet är klart. Sku
tan förliste ”uthi Westnordan Wädher” norr om Båtskären, som ligger
i Söderarms skärgård, söder om Stockholmsleden. Den drev småning
om in i denna skärgård, ”Södre Udden”, och sjönk utanför Båtskärshamnen. Senare, sannolikt efter det att vinden hade vänt, drev skutan
nordvästvart, först över segelleden och slutligen in i skärgården vid
TjockÖ.
Ålänningarna kände den tiden mycket väl till Stockholms skärgård.
Och de använde utan tvivel samma ortnamn som inbyggarna i Ros
lagen. Söderudden bör ha varit ett på Åland och i Stockholms skär
gård allmänt vedertaget namn. Namnet var tydligen känt även av
främmande sjöfarande. På van Keulens ”paskaart” finnes som nämnt
namnet Vdden intecknat.
Udd och Arm synas ha varit parallellnamn. På sin Special Charta
Söderhamn - Stockholm 1790 har Nordenankar infört namnen Söder-
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Stockholms skärgård efter Petter Geddas sjökort 1695. I hörnet uppe till höger
finnas följande namn: Lilla Ålands Leden, Norrearmen, Kärfwen, Furusunds
leden, Baken och Söderarmen of Vdden.
The rocky archipelago of Stockholm as shown on Gedda’s chart, 1695, with
place-names mentioned in the text, especially Norrearmen and Söderarmen.

armen, omfattande ett rätt stort skärgårdsområde innanför båken
söder om farleden, och N. Arm, omfattande skärgården Tjärven
Gisslingö norr om leden. På samma sjökort har han från en punkt
nordväst om Arholma tecknat landkänningskonturerna i söder. Från
denna punkt sammanfalla Norra armen och Söderarmen. Den ytter
sta delen av skärgården med båken kallas här Arms udd.
Nordenankars landkänning är mycket upplysande. Farleden Arholma-Åland, nämnd redan i den kända danska segelledsbeskrivningen från 1200-talet, är sannolikt äldre än segelleden Söderarm-Åland.
För dem som seglade in i eller ut från Arholmaleden - Strömcrona
kallar den 1737 för Lilla Ålands Leden — tedde sig Norra armen och
Söderarm som en långt ut i Ålands hav utskjutande ”udde” eller en
utsträckt ”arm.” Man har skäl att tro, att det är dessa sjöfarande
som ha givit namn åt den i söder skarpt framträdande landkonturen
av Stockholms yttre skärgård.
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Det på Nordenankars sjökort 1790 belagda namnet Arms udd tyder
kanske på att den yttre delen av Stockholms skärgård ursprungligen
kallats Arm. När Stockholmsieden sedermera delade denna Arm i
två delar, kan man ha börjat kalla den södra delen för Söderarm och
den norra delen för Norr Arm. Arms udd bör då ha varit benämnin
gen på den yttersta delen av Arm. När denna ”udd” delades i två
delar av segelleden, uppkom namnet Södra- eller Söderudden. Här
fanns den viktiga Båtskärshamnen och Tollskär, där det sannolikt
mycket tidig stod ett segelmärke. Ett namn Norra udden är, så vitt
jag vet, icke belagt. I den norra delen av udden fanns det emellertid
endast en för de sjöfarande betydelsefull ö, det lilla skäret Tjärven
(Blaeus 1600-talskarta: Kerven, Strömcronas sjökort 1737: Kärfwen).
Om det en gång i tiden har funnits ett namn Norra udden, kan det
därför tidigt ha fallit i glömska, såsom det tydligen också gått med
namnet Norra armen.
Arm och Arms udd och de med dem sammanhörande namnen
Söderarm, Norrarm och Södra udden, äro sannolikt namn på land
konturer och måste ha givits av sjöfarande. Skärgårdskonturen var
en utmärkt landkänning, en ”arm” som gav dem vägledning. Enligt
meddelande av en gammal åländsk skeppare skola skutskepparna i
Roslagen, alltså i Stockholms skärgård, ha talat om ”Svenska armen”
och därmed avsett Söderarm.
På den södra sidan av Åland skjuter en långsträckt skärgård, Föglö
sockens skärgård, långt ut i Östersjön. Denna skärgård kallades i
äldre tid Fögeludd(en). Men ett parallellnamn var Söderarmen
(Fogeludden, Söderarmen Geddas sjökort 1690-talet och Strömcronas
sjökort 1737; Vogeludden, Söderarm Homanns karta 1751; Fogel
Udden Nordenankars sjökort 1791). I Johan Månssons Uplifvade
Aska 1748 läser man s. 139: ”Ifrån Föglö skärgård utskjuter en längd
med holmar och bergsklippor en 5 mil uti S.S.O. från Föglö Kyrka/
hwilken kallas Fögeludden/ eller Finska Söderarmen.” S. 141 säges
det vidare, att man då man seglar från Stockholms skären ”utom
Åland til Finska Utön” (d.v.s. söder om Åland), passerar ”Finska
Söderarmen eller Föglö udden af Åland.” Detta är samma led som
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Stockholms skärgård efter Nils StrÖmcronas sjökort 1737. I den yttre delen av
skärgården finnas följande i texten uppmärksammade namn: Arholma, Lilla
Ålands Leden, Norrearmen, Kärfwen, Furusunds Leden (Stockholmsieden),
Båken Tollskär och Söderarmen.

The archipelago of Stockholm from Strömcrona’s chart, 1737,
with the same place-names.

omtalas i den redan nämnda danska segelledsbeskrivningen från 1200talet, i vilken det säges: ”och vid gynnsam vind kan man segla direkt
från Amholm (Arholma) till Hangethe (Hangö).”
Det åländska namnet Söderarm förekommer också i en dombok
från 1600-talet. Vid häradstinget i Föglö den 12 september 1676 befullmäktigade skepparen Anders Olsson från Hudiksvall genom en
skrivelse, daterad ”Flijsöö berg den 20 Julij 1676,” länsmannen i
Föglö att söka efter vrakgods - mjöl o. a. - som han hade försport
”här under Åland wara funne” efter hans skuta som hade förlist
”uthi Söder armen.” Tre personer i Karlby i Kökars socken hade
funnit 4 tunnor oskrätt och 1 tunna skrätt mjöl ”uthi Rödeskärs Ud
den, som lyder under Hastersboda” (by i Föglö). Också från Over
boda och Österbygge byar i Kökar samt från Husö i Sottunga kapell
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hade man varit ute och bärgat vrakgods efter den förlista skutan.
Rödeskärs Udden är den yttersta ögruppen av Kökars skärgård ute
i Östersjön. Här ligga Rödskären, som i äldre tid även synas ha kun
nat omfatta det fordom så kända fiskeläget Mörskären. Nordenankar
1791 skriver ”Mör eller Rödskären.” Anders Olssons skuta förliste i
Föglö skärgård, men måste därefter ha drivit österut över Kökars
fjärden till Rödskären. (Flisö berg är en gammal hamn i Föglö).
Uppkomsten av de åländska namnen måste ses i samband med
sjöfarten. De sjöfarande som kommo från väster över Ålands hav
eller från öster längs den vidsträckta åboländska och åländska skär
gården sågo på långt avstånd konturen av Föglö skärgård. De hund
ratals små skären sträckte sig också här som en ”udde” eller som en
”arm” långt ut i Östersjön. De voro en landkänning, som säkerligen
mycket tidigt fick ett namn. Namnen på de enskilda skären kände
man knappast till. Det var de i havet utskjutande ögruppernas kon
turer som var det väsentliga. Detta framgår klart av de gamla sjö
korten. På sträckan Arholma-Hangö finner man namnen Föglö udd
eller Söderarm, Rödskär eller Rödskärsudden och Utö. (Den kända
fyrplatsen Utö hörde i äldre tid till Åland, men hör numera till
Korpo socken i Åbolands skärgård).
Föglö udd - namnet är ännu levande - och Rödskärs udden voro
i äldre tid kända för sin rikedom på fisk, fågel och säl. Mörskären i
Rödskärsudden var i början av 1500-talet och långt senare kanske
det största fiskeläget i den finländska skärgården. Klovskär i Föglö
udd omtales ofta i äldre handlingar, och då i samband med fiske och
jakt. Vid prostevisitationen i Föglö 1648, för att nämna ett exempel,
beskylldes säljägare från Kökar för att ”blifua quara ofta för siälrodd
skul i Föglö vdden om lögerdagen” (Boëtius Murenius’ Acta visitatoria 1637-1666, Borgå 1905, s. 184. Om Mörskärs fiskeläge se Reinh.
Hausen, Kastelholms slott och dess borgherrar, Helsingfors 1934,
s. 142 f.) Fiskare och fiskköpare från den svenska sidan rörde sig tidigt
i denna skärgård. De svenska fiskköparna hade hamnar här.
Namnen på -arm torde vara få. Från Finland känner jag endast
ett till, nämligen Tistronörsarmen i Närpes skärgård i södra Öster-
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Ålands skärgård efter Nils Strömcronas sjökort 1737. Längst ned till höger läser
man namnen Fogeludden eller Söderarmen och Röskär (även kallad Röskärsudden). I mitten, till höger om Lämmeland, är ön Flisöö utmärkt.
Åland and its archigelago, 1737, with Söderarmen and other place-names.

botten (T. E. Karsten, Svensk bygd i Österbotten I, Helsingfors 1921,
s. 481 ).
2. Gadd

Åtminstone för Finlands vidkommande synas också ortnamnen på
-gadd företrädesvis vara givna av sjöfarande. Till dessa sjöfarande
bör man då också räkna de fiskare, som färdades till och från avlägs
na fiskelägen. Så vitt jag kunnat finna betecknar ordet gadd i ort
namn en i havet (eller i större fjärdar) utskjutande tämligen låg och
långsträckt ögruppskontur, någon gång även en enstaka ö. Dessa kon
turer ha varit synliga på långt avstånd och därigenom uppmärksam
mats av de sjöfarande. På de äldre sjökorten - jag hänvisar här till
Nordenankars sjökort över de finländska kusterna 1791 - äro ort
namnen på -gadd särskilt talrika. Gadden (1791) är namnet på
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Ålands nordligaste ö, Brändö socken. Ålands sydligaste ögrupp be
nämnes Mörskärsgaddarna, Kökars socken. Bredgadden (1791), även
kallad Gadden, är den yttersta spetsen av Ålands skärgård i sydväst.
Där det danska 1200-talsitinerariets segelled till Lemböte i Lemlands
socken mötte den åländska skärgården ligga Gaddarna (1791). En
ögrupp i Föglö udden (det åländska Söderarmen) heter Gåsgaddarne
och en annan Wäst. gaddarne (1791). Synlig långt ut till havs är
den från Föglö udden vinkelrätt mot farleden genom Kökars fjärden
utskjutande ögruppen Fåfänggadd (1791). Några av de yttersta
öarna i fjärden Skiftet, i nordväst från Kökar, benämnas Skarvgaddarna och Smågaddarna. Ute i havet utanför Jurmo (danska
itinerariets Iurima) ligga Jurmo Gaddarne (1791). Till de yttersta
skären i Nagu skärgård (Åboland) höra Själgadden (1791) och
Trunsö gadd.
Också vid den nyländska kusten ligga de flesta öar med namn på
-gadd ute i havet, i Finska viken, och ha med säkerhet varit land
känningar för sjöfarande. De östligaste ”gaddar” jag känner till här
äro belägna i söder från Fredrikshamn. De omnämnas av Johan
Månsson i hans Siö-Book 1644: ”... twenne små Klippor som liggia
i Norr een mijl ther ifrån, och kallas Aspögaddan, hwilke så heeta
aff en Byy ther Nordan före twå mijl är belägen.” Skarvgaddarna,
Gaddarne (1791), i Pellinge skärgård, ligga långt ute i Finska viken.
Till de yttersta ögrupperna höra också Gaddarne (1791) utanför
Jussarö (danska itinerariets Juxarae) och Storgadden (1791) mellan
Jussarö och Hangö udd.
Kända av alla sjöfarande på Bottniska viken äro Holmö gadd
{Gadden 1791) utanför Umeå, mellan Östra och Västra Kvarken,
samt Vargö gaddar (Wargö Gaddar 1791) utanför Bergö (tidigare
Vargö) i Österbotten, sydväst från Vasa. Om det svenska Holmö
gadd skriver Gustaf af Klint i sina Underrättelser till Kartorna öfver
Norrbotten, Stockholm 1830, s. 66, bl.a.: ”Östra Ouarken begränsas
i Vester af Holmö Skärgård, hvilken sträcker sig NOtN och SWtS
3^4 mil och synes på 2J/2 till mils afstånd. Stora Fjäderägg som ligger
ytterst NO från Holmön är jemnkullrig och kal, men hela den öfriga
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Västra och östra Kvarken i Bottniska viken efter Nils StrÖmcronas sjökort
1737. Till vänster Holmögaddar, nedtill i mitten Wargö-Gaddar.

Strömcrona3s chart from 1737, showing the sound of Kvarken (Gulf of Bothnia)
with its archipelago. Among the place-names Holmögaddar and Wargö-Gaddar.

Skärgården skogbeväxt, och aftager i höjd Söder ut, samt har på
den låga klippan Sörgadden ett Fyrtorn. - Ifrån Gaddens Fyr sträcker
sig Gaddrejvet SSO en dryg % mil, och på ett lika stort afstånd SVtS
ifrån fyrtornet ligger en bränning af Yttre G ad dsnytan.”
Om Vargö gaddar skriver af Klint (a.a. s. 72): ”Ifrån Rönskären
förbi Wargö Gaddar och Storkallegrundet ... är Wasa Skärgård från
Sjösidan otillgängelig samt uppfylld af bränningar och farliga grund,
till 4 à 5 mils afstånd ifrån fasta landet.” Såväl Holmö gadd^ar}
som Vargö gaddar äro avbildade på de landkänningsplanscher som
af Klint har fogat till sina Underrättelser.
Ett halvt tiotal österbottniska gadd-namn meddelas av T. E. Kar
sten i hans ovan a. a. s. 657. De nyländska gadd-namnen finnas för
tecknade av Ivar Westman i hans arbete Nyländska önamn I, Hel
singfors 1935. Namn av detta slag ha också uppmärksammats av
Carl-Eric Thors i hans avhandling Studier över finlandssvenska ortnamnstyper (Studier i nordisk filologi nr 42) 1953.
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Appellativet gadd har betydelsen ‘udd, tagg, stickredskap hos in
sekter’. Flerstädes på Åland har jag antecknat ordet i betydelsen ‘ormtunga.’ Ex.: ”Ormen spelar med gadden,” ”ormen rör på (den ut
sträckta) tungan”. En gadd hör ihop med någonting. Så göra i regel
också de skär som benämnas gaddar. De flesta namn av detta slag
äro s.k. sekundärer och ange samhörighet med eller läge intill större
kända land och öar. Vanligast äro dessa sekundärer helt naturligt
ytterst i havsbandet, t. ex. Holmö gadd, Vargö gaddar, Jurmo gaddar
och Aspö gaddar. Primärnamn påträffas mest vid lokala farleder
längre in i skärgården, t. ex. Fåjänggadd, Sälgadden och Sundgadd.
De enskilda gadd-öaxnas form och beskaffenhet torde knappast
ligga till grund för namngivningen. Öarna ha betecknats som gaddar
oberoende av om de varit sand-, sten- eller klippöar, oberoende av
om de varit runda eller långsträckta och oberoende av om de varit
kala eller bevuxna med skog. Det väsentliga har varit, att de för be
traktaren uppvisat utstickande och jämförelsevis långsträckta kon
turer. Gaddarna äro oftast öflockar. Vargö gaddar består av en
mängd öar och skär, av vilka de största heta Storgadden och Lillgadden. Till Holmö gadd höra bl. a. öarna Norrgadden, Bastugadden
och Sörgadden. Namnet Holmö gadd och sekundärnamnen på de
invid denna liggande skären Gaddrevet och Gaddsnytan tyda på att
hela ögruppen ursprungligen betecknats som en gadd. Då en entals
form av namnet uppträder parallellt med en flertalsform har man
skäl att tro, att den förra är den ursprungliga, t. ex. Gadden - Vargögaddar och Gadden — Mörskärsgaddar. I de flesta fall kan man väl
dock räkna med en ursprunglig plural form gaddar {na). Öarna skulle
då i ett senare skede ha fått individuella namn. I Kökars skärgård
t. ex. bilda öarna Östra gadden, Lillgadden och Storgadden en grupp
”gaddar” och öarna Västra gadden, Mellangadden och Östra gadden
en annan. Från Korpo skärgård (Åboland) skjuter en rad gadd-öar
långt ut i den öppna Vidskärs fjärden: Stengadden, Västergadden,
Höggadden, Tordmulgadden, Inre Holmgadden och Yttre Holmgadden. Å andra sidan har man de tämligen närliggande, i samma
fjärd utskjutande Bokullsgaddarna.
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Namnen på arm og gadd torde främst ha avseende på utskjutande
ökonturer som avteckna sig mot en för övrigt fri horisont. Namn
givarna, som främst, kanske uteslutande ha varit sjöfarande, ha för
liknat dem vid utsträckta ”armar” och framstuckna ”gaddar.” Dessa
ökonturer ha i många fall varit vägledande landkänningar vid de
gamla segellederna.

PLACE NAMES ENDING IN -ARM
AND -GADD
Summary

On a rock at the approach to the Stockholm archipelago from the Åland Sea
there is a lighthouse called Söderarm. Its name has undoubtedly arisen in
connection with shipping, though just what the explanation of it is is not
absolutely clear. It is supposed that where the lighthouse now stands there
was once a sea mark with an arm pointing out the right passage. This sea
mark, then, might have been called the arm. But this explanation cannot be
the right one. From old sea charts and accounts (see figs. 1—3) we can see
that a considerable part of the Stockholm archipelago on the southern side of
the approach was called Söderarmen (The South Arm) and a corresponding
part to the north Norrearmen (The North Arm). We also come across the
name Södra Udden (South Point). This part of the archipelago jutting out
into the Åland Sea has then been known as both arm and udd(e} (arm and
point). The reason for this must have been that the line of islands lying
furthest out to sea were thought by seamen to resemble an (outstretched)
“arm” or were regarded as a “point”. A similar group of islands in the
southern Åland archipelago, also on an ancient shipping route, bore the same
name Söderarmen, but was also known as Fogel- or Fögeludden (Bird Point).
In shipping lanes along the coasts of the Gulf of Bothnia, the Åland Sea
and the Gulf of Finland there are a number of groups of islands and indi
vidual islands with names ending in -gadd (= the sting of an insect). The
best known are Holmö gadd off Umeå, Vargö gaddar off Vasa and Aspö gad
dar off Fredrikshamn. The name, like those ending in arm, must refer to the
line of islands jutting into the sea seen against the horizon which seamen
likened to outstretched stings. Island with names ending in -arm and -gadd
have probably in many cases acted as landmarks which guided seamen on
these ancient shipping routes.

BIRKA UDEN FRISERE
Af

Aksel E. Christensen
Det har længe været anset for en historisk kends
gerning, at friserne i tiden fra før 600 og gennem
vikingetiden har været det dominerende søfarts- og
handelsfolk i Nordeuropa. Professor, dr. phil. Aksel
E. Christensen tager her denne friserteori op til kri
tik og hævder, at den for Nordens vedkommende
bygger på forkerte tolkninger af sproglige, arkæo
logiske og litterære vidnesbyrd og ikke lader sig op
retholde. Tværtimod tyder alt på, at nordboerne
har været Vesteuropa overlegne pa økonomisk, tek
nisk og militært område.

Ved efterretningen om de nordiske vikingers første plyndring af klost
ret Lindisfarne i Nordengland, der ifølge overleveringen fandt sted i
år 793> skrev den lærde angelsachser Alcuin, der var knyttet til Karl
den Stores hof, nogle trøstebreve til sine landsmænd. I et af disse
hedder det:
„I henved 350 år har vi og vore forfædre beboet dette dejlige land
(England), og aldrig før har en sådan terror ramt England, som
den vi nu har måttet udstå fra et hedensk folk“, hvortil der føjes
følgende afslutning: „ej heller havde man troet, at et sådant an
fald (fra havet) kunde finde sted.“1

Omtrent samtidig - endnu før Karl den Stores kejserkroning år
800 - begynder de frankiske rigsannaler at berette om normanner
angreb på de galliske og frisiske kyster, mens karolingiske forordnin
ger vidner om foranstaltninger til beskyttelse og forsvar af de udsatte
kystområder. For kejsertiden forstærkes vidnesbyrdene, annalerne rø
ber ængstelse for den danske kong Gudfreds angreb og trusler, og
3
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kejseren forhandler med den danske konge som en ligemand.2 I sin
glorificerende levnedsskildring af Karl den Store fra 820’rne hævder
Einhard, at takket være kejserens omsorg led frankerriget ikke „alvor
lige tab“ under normannernes anfald. Men han ledsager dog denne
hyldest med to forbehold. Det ene indskrænker det heldige forsvar
til „i hans tid“, mens det andet indrømmer, at selv i hans tid hin
drede forsvaret dog ikke, „at nogle øer i Frisland nær den tyske kyst
(dvs. ved Nordsøen) blev plyndret af normannerne“. Andetsteds
meddeles, at kong Gudfred - ganske vist „pralende“ - regnede Sach
sen og Frisland som sine provinser.3
Hvad der her er citeret eller refereret, er hentet fra de eneste sam
tidige eller nogenlunde samtidige kilder til de første vikingeanfald
på angelsachsisk og karolingisk område. Det er sikre og autentiske
vidnesbyrd, der ikke lader sig afvise. Det turde klart fremgå af dem,
at de nordiske vikingeflåder i tiden omkring år 800 har været i be
siddelse af søherredømmet i Nordsøområdet. Alcuins ord må snarest
tolkes således, at det var en overraskende nyhed, at det teknisk var
muligt for en flåde at angribe England tværs over havet, mens Ein
hards tekst antyder, at situationen i karolingerriget var blevet alvor
ligere efter kejser Karls død.
Disse kildeudsagn harmonerer dårligt med den opfattelse, der er
blevet gængs indenfor nordisk og kontinental historieforskning. Denne
hævder nemlig, at det var friserne, der i perioden forud for år 800
og gennem hele vikingetiden har været det herskende handels- og sø
fartsfolk over hele Nordeuropa, ikke blot i de hjemlige farvande, til
Nordfrankrig og England, men også til Skandinavien og de fjernere
Østersøegne. Man må altså formode, at friserteorien har et andet
grundlag end de skriftlige kilder, og at dens præmisser må være over
ordentlig stærke, siden teorien har vundet så stærk en tilslutning.
Indledningsvis vil det være af interesse at se, hvorledes teorien er
opstået og udformet.

Friserteorien er ret ung.4 Den er et produkt af den store handels
historiske interesse, der brød igennem i slutningen af forrige århun-
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Plan over frisernes vigtigste handelsplads Dorestad ved floden Lek. Den om
tales siden 670 og plyndredes gentagne gange af normannerne, før den i 863
ødelagdes af en stormflod. Den smalle bebyggelse strakte sig ca. en km langs
Hoogstraat. Mod syd det efter 689 anlagte frankiske kastel, til højre den senere
opståede ubetydelige by Wijk bij Duurstede. - Efter J. H. Holwerda: Dorestad
(Leiden 1929).
Plan of Dorestad on the river Lek, the most important Frisian trading place,
ab. 670-863.

drede. Grundlaget for den blev udformet i årene omkring 1900, da
nogle tyske historikere (G. J. Klumker 1899, A. Schulte 1900 og Fr.
Keutgen 1901) kunne fastslå, at friserne indenfor Frankerriget havde
været et fremtrædende søfartsfolk med påviselige handelsforbindelser
til Kanalområdet, til England og opad Rhinen. I sin vidtfavnende
handelshistoriske disputats fra 1907 understregede Erik Arup der
efter frisernes principielle rolle som det førende handelsfolk i hele
Nordvesteuropa og antydede deres betydning for Skandinavien. Der
på udbyggedes teorien på arkæologiske og filologiske præmisser af et
par svenske forskere, K. Stjärna i 1909 og E. Wadstein fra 1914, der
3'
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karakteriserede Birka og Hedeby som frisiske handelsfaktorier, og
hurtigt indføjedes den i en række standardværker: i 1915 i den tyske
søfartshistoriker W. Vogels Geschichte der deutschen Seeschiffahrt Ï
og i 1924 i Rud. Kötzschkes Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des
Mittelalters, mens den på nordisk område fik sin klassiske udformning
i Erik Arups Danmarks Historie I (1925).
Arup har klart formuleret motiveringen for sin opfattelse.5 Den er
deduceret ud fra en „handelshistorisk grundlov“, der lærer, at „kom
merciel tilknytning regelmæssigt udgår fra det kommercielt overlegne
folk eller rettere fra den industrielt overlegne egn“. I kraft heraf
måtte det, hævdede han, være friserne, der som det „fredelige handels
folk“ - og ikke nordboerne, der opfattedes som primitive bønder iblan
det barbariske vikinger - skabte og opretholdt „den store frisiske
mellemhandel“ over Hedeby til Birka. En bekræftelse herpå fandt
Arup i friserhandelens „store betydning også som bydannende“ faktor.
For Stjärna og Wadstein var udgangspunktet mere konkret. For
dem var opgaven at forklare oprindelsen til den rige forekomst af
rhinlandske og frankiske produkter, der ved siden af arabisk og by
zantinsk import var fremdraget ved udgravningerne i Birka. Ud fra
tidens evolutionistiske tankegang om kulturens opståen og spredning
var det nærliggende at acceptere friserteorien, der een gang fremsat
var blevet en selvfølgelighed. Nu gjaldt det at underbygge den med
konkret dokumentation, og det lykkedes at finde en række momenter,
der opstilledes som argumentation. Om disse se nedenfor.
Friserteorien er således fremsat næsten som en naturlov, som den
eneste antagelige forklaring på det indslag af højt udviklet civilisation
og fredelig gerning, der stod i skærende modstrid med opfattelsen af
samfundsstrukturen og kulturlivet i vikingetidens Norden.
Det er ikke her pladsen til at følge teoriens videre historie i enkelt
heder. Det skal alene understreges, at selv om enkeltheder i argumen
tationen er blevet kraftigt imødegået af specialister, mens andre
forskere forsigtigt har taget forbehold eller er gået uden om spørgs
målet, har den dog stadig været et grundlæggende synspunkt i al
vikingetidsforskning. Selv om den langtfra altid doceres direkte, præ-
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Plan over Hedeby. Den oprindelige bebyggelseskærne (A) udgør kun et mindre
område i forhold til den senere bebyggelse (det tyndt prikkede) og arealet
indenfor den senere opførte halvkredsvold. B er håndværkerkvarter, C-L grav
pladser og enkeltgrave. - Efter H. Jankuhn, Haithabu, 3. Aufl. (Neumünster
1956).

Plan of Hedeby in Schleswig, a trading centre ab. 800—1050.
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ger den latent problemstillingerne i forskningen og bestemmer frem
stillingernes disposition. Det er også den, der danner baggrund for
hansehistorikernes vedvarende påstand om hansestædernes merkan
tile og kulturelle mission i Norden. For Nordens vedkommende vid
ner artikler som „Friserhandel“, „Hedebyhandel “ m.fl. i Kulturhisto
risk Leksikon om teoriens aktuelle dominans. Hovedforfatteren Poul
Enemark, der også i en særlig afhandling udførligt har redegjort for
hele teorien, dens litteratur og problemstillinger med „en status over
denne litteraturs hovedresultat“, fremtræder mest som kyndigt refe
rerende uden klar standpunkttagen. Det fremgår dog, at han betragter
den nordiske „vikingekøbmand“ som friserkøbmandens lærling, og at
han, selv om de fremsatte forbehold og indsigelser loyalt refereres, i
det store og hele accepterer teorien. Han vurderer således klart for
egen regning, hvor han skriver, at Vogels teori om, at flygtninge
bosættelser „kan i hvert fald ikke forklare friserkolonierne i York i
8., i Birka i 9. eller i Sigtuna i 10. årh.“, og at „i det hele bør frisernes
bydannende evne måske netop snarest søges i efterromerske byanlæg
af type som Dorestad, Birka og Hedeby, karolingertidens wik-anlæg,
hvis handelsbetydning mere bestod i et sæsonbetonet møde af fjern
handelskøbmænd end i en fastbosiddende købmands- og håndværker
stand.“6
Når friserteoriens kritikere aldrig har taget spørgsmålet op til en
samlet systematisk undersøgelse, men kun har indskrænket sig til
punktvise indsigelser, skyldes det vel først og fremmest, at beviset for
tesen er stykket sammen af en lang række elementer fra vidt forskel
lige specialområder indenfor filologi, arkæologi og historie. Derfor har
ingen følt sig kompetent til at vurdere argumentationens styrke for
mere end et begrænset udsnit. I det følgende vil alle de vigtigere ar
gumenter, der er ført i marken som bevis for teoriens rigtighed, blive
taget op til kritisk granskning, og bærekraften af hvert enkelt vil blive
søgt vurderet.
Et fundamentalt punkt i Wadsteins bevisførelse var påstanden om
de mange frisiske låneord i de nordiske sprog, og herunder navnlig
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tesen om, at selve navnet Birka var frisisk, og at byanlægget på øen i
Mälaren derfor sandsynligvis var grundlagt som en friserkoloni. Endnu
i 1906 kunne den danske sprogforsker Marius Kristensen i sin dispu
tats om Fremmedordene i det ældre danske Skriftsprog konkludere:
„Temmelig fåtallige synes også de frisiske låneord at være.“7 Få år
efter kunne Wadstein derimod udnævne en lang række nordiske ord
som lån fra frisisk, ikke mindst ord vedrørende søfart, handel og in
dustrivarer (anker, båd, bavn, dug, klæde, kogge, læst, stævn, sæk
m.fl.). Med svenskeren E. Wessén som førstemand har filologerne
forlængst påny reduceret de sikre og sandsynlige lån fra frisisk til et
fåtal (af de ovennævnte alene bavn og klæde), hvortil kommer en
kelte mulige, og samtidig har sprogforskerne kunnet påvise, at frisisk
til gengæld har modtaget lån fra nordisk, f.eks. havne.3 I alle til
fælde må det understreges, at lånene fra frisisk kun udgør en meget
lille brøkdel af periodens nordiske låneord. Selv P. Skautrup, der god
kender friserteorien for Birkas vedkommende, og som derfor er mere
positiv overfor påvirkning fra frisisk end andre filologer, opregner et
langt større antal låneord i dansk fra sachsisk og navnlig fra angelsachsisk hold end fra frisisk.9 Da angelsachsisk indvandring til Norden
i vikingetiden aldrig har været på tale, kan man kun slutte, at nord
boerne fortrinsvis har optaget låneord i deres sprog ved kultur
kontakter i det fremmede. Låneordene må følgelig forsvinde fra friserteoriens arsenal.
Det alvorligste grundskud fik låneordsbeviset dog vedrørende ety
mologien til selve navnet Birka. Wadstein havde postuleret, at det var
en frisisk benævnelse, der var udledt af det frisiske grundord berek i
betydningen afgrænset retsområde (jfr. tysk Bereich). Ordet berek
skulle desuden være indgået i navnet på den ældste nordiske handels
ret, Bjærkøaretten, som frisiske købmænd skulle have overført fra
hjemlandet ikke blot til Birka, men også til en række andre handels
faktorier i den svenske og finske skærgård samt ved den norske kyst,
alle kendetegnede ved Bjørkø-navne. Endelig genfandt han også låne
ordet i betegnelsen birkarlar, der senere anvendes på en særlig kate
gori af vandrekøbmænd i de finsk-lappiske egne. Wessén påviste, at
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ordet b ere k var en ren konstruktion; benævnelsen forekom ikke på
frisisk område, ja, glosens eksistens kunne overhovedet ikke konsta
teres i det frisiske sprog. Til overflod fastslog han, at det konstruerede
ord, selv om det havde eksisteret, ikke harmonerede med de over
leverede nordiske ordformer, når der toges hensyn til de almindelige
lydlove. I stedet sandsynliggjorde Wessen, at Birka var den latiniserede form (Birca) af det nordiske Bjørkø (ældste forekomst 1324:
Bierckö), der som en række andre øer i Mälaren har fået navn efter
den karakteriserende bevoksning, for Birka altså birken.10
Denne fiasko har efterhånden bragt Birka-navnet i baggrunden som
argument for friserteorien, men ingenlunde Bjærkøaretten, skønt det
primært var den fælles etymologi, der førte den frem. For den retshistoriske argumentation spiller det ind, at man udfra den såkaldte
„Visbyske søret“ har ment at kunne forklare dennes evidente vestlige
præg ved en frisisk påvirkning, arvet fra Birka. Men atter har man
sluttet overfladisk og umiddelbart i stedet for at undersøge sammen
hængen. Den „Visbyske søret“, der i øvrigt næppe har noget med
Visby at gøre, er nemlig ikke et nedslag af nordisk sædvaneret, men
en senmiddelalderlig kompilation, der bygger på dels en hollandsk
Ordinancie fra omkring år 1400 og dels den noget ældre flamske
Vonnesse van Damme, der atter hviler på den gamle franske Rôles
d’Oléron. Denne sene oprindelse og sammenhæng er gammelkendt,
og ligeledes har man længe kendt de afvigende regler for søfart og sø
handel, der findes i ældre nordiske byretter (Visby ældste byret,
Bjærkøaretten og Slesvig ældste byret). I en systematisk undersøgelse
har den svenske retshistoriker Gösta Hasselberg nu (i 1953) utvetydigt
dokumenteret, at søretsreglerne i disse ældste byretter ikke blot er
ældre, men også at de repræsenterer en søfarts- og handelsstruktur,
der er væsensforskellig fra den, der indeholdes i alle de tidligst kendte
kontinentale søretter fra Flandern til Hamburg og Lübeck.11 Denne
opfattelse er sidst (1965) blevet bekræftet og uddybet af den tyske
retshistoriker Wilh. Ebel.12 Selv om det stadig må anses for muligt,
at Bjærkøaretten har sit navn og sit udspring i Birka, vil det således
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Luftfoto af øen Björkö i Mälaren, hvor den svenske handelsplads Birka lå.
T. v. for borgen, hvis vold ses i forgrunden, lå byen. Store gravfelter omgiver
borg og by. Ansgar kom hertil 829. Det vigtige handelscentrum må være blevet
forladt eller ødelagt kort efter år 1000. — Fot. Statens Hist. Museum, Stockh.

Aerial view of Birka in Lake Mälaren^ Swedish commercial centre
ab. 800-1000.

ikke mere være muligt for friserteoriens tilhængere at påberåbe sig
retshistoriens vidnesbyrd.

Dernæst har man fra først til sidst (jfr. Arup og Enemark ovenfor)
hævdet, at selve by anlæggene i Birka og Hedeby måtte tilskrives fri
sernes bydannende evne. Nu er det i sig selv langt fra givet, at de
nordiske anlæg, selv om de var dannet efter mønster fra det frisiske
område, var udført af friserne personlig; en anden, ikke altfor fjern
mulighed var dog, at det var nordboerne, der havde kopieret de fri
siske byer. En nærmere sammenligning viser imidlertid, at både Birka
og Hedeby i anlægstype er væsensforskellig fra de frisiske byer, spe
cielt fra Dorstad, der hyppigt nævnes som forbillede. Dorstad er en
udpræget langby, ca. 1 km lang, men kun 90-150 m bred, og omgivet
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af et palisadeværk, mens de to nordiske anlæg er en mere samlet
kærnebebyggelse, organiseret omkring flere linier, og omgivet af høje
jordvolde efter nordisk mønster. Selv om man ser bort fra vold
anlæggene, der synes at være sekundære i forhold til de første by
anlæg, fremtræder forskellen dog klart, navnlig ved det bedst oplyste
Hedeby. Den ældste bykærne danner her en kort ellipse, 250 gange
150 m, der er begrænset dels af norets svagt udadbuede strandlinie
og dels af en bæk, der løber skråt ud i noret. Udgraveren, den tyske
arkæolog Jankuhn, hævder,13 at den ældste bebyggelse straks har
formet den blivende byplan med gader langs bækken, krydset af tvær
gader, og gader orienteret i forhold til strandlinien. Nogle af disse
gader har været ret brede, således at hele anlægget fremtræder som
inddelt i særprægede kvarterer, bl.a. med et håndværkerkvarter i
nordvest. Kendsgerningerne fra Hedeby bestyrker ikke teorien om
Hedeby som et oprindeligt frisisk anlæg.
Den konstaterede byggeskik i Hedeby taler heller ikke for teorien.
Der er konstateret mange hustyper, store og små i blandet flok og af
vidt forskellig konstruktion. Af disse har man især heftet sig ved to
kontrasterende typer: stolpebygninger af udpræget nordisk karakter
og fletværkshuse med paralleller fra frisisk og sachsisk område. Jan
kuhn tydede tidligere de varierende hustyper som vidnesbyrd om
beboere af forskellig nationalitet, men han er senere blevet mere for
beholden.14 Isoleret er hustyper også et meget svagt argument for
nationalitet, og i det foreliggende tilfælde ville de ingenlunde tale
til gunst for friserteorien.

Vi rører her ved arkæologiens styrke og svaghed som kulturviden
skab. Konkret kan den på ypperlig måde afdække og beskrive et kul
turtrin og en kultursammenhæng, men den fremdragne kultur vil
normalt forblive anonym. I denne sammenhæng har arkæologien
klart og entydigt kortlagt det nordiske områdes kulturelle og mer
kantile forbindelser med omverdenen. Fundene viser, at der går en
vigtig handelsvej fra Rhinmundingen over Hedeby til Birka, hvor
den møder en østlig forbindelsesvej fra det arabiske og byzantinske
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rige via de russiske floder til Birka, Gotland og Hedeby. Men arkæo
logen har her som i almindelighed ikke midler til at bestemme, hvad
det var for søfarende og handlende, der fulgte disse veje, om det var
frisere, arabere, nordboere eller andre. Handelsforbindelserne mellem
det norske Kaupang på den ene side og Birka, Hedeby og England
på den anden side taler i hvert fald stærkt imod, at friserne har været
de eneste handelsmænd i Norden.
Det er alene i kraft af specielle fundformer eller fundkonstella
tioner, at arkæologerne kan sandsynliggøre, at et fund stammer fra et
fremmed folkeelement og ikke skyldes kulturlån eller import. Mig be
kendt er der ikke noget nordisk fund i vikingetiden, der kræver fri
sisk indvandring som forklaring. Man har således ikke kunnet kon
statere særlige frisergrave ved de postulerede friserkolonier, på samme
måde som man har fundet utvetydigt nordiske vikingegrave langs de
russiske floder og på de britiske øer. Fund af Birkamønt og andre
frisiske mønter har været inddraget i debatten, men de må bestemt
afvises som vidnesbyrd om købmændenes nationalitet. Allerede friserteoriens ophavsmand, Erik Arup, skrev om møntfund: „Møntfundene
kan alene fortælle os, at her har der fundet en vareomsætning sted . . .
men mønterne kan intet fortælle os om, på hvilken måde denne vare
omsætning kom i stand, så lidt som de fortæller os, i hvor mange
andre vareomsætninger på andre markeder disse mønter har tjent
som omsætningsmiddel, inden de nåede“ stedet for nedlægningen.15
Sture Bolin har givet en rationel forklaring på vikingetidens svære
møntproblemer; den skal jeg ikke komme nærmere ind på her, men
blot konstatere, at den endnu mindre end Arups harmonerer med fri
sisk aktivitet.10 I øvrigt vil jeg understrege, at hvis fund af fremmed
mønt talte for at antage aktivitet af folk fra mønternes prægningssted,
så skulle det have været arabere, og ikke frisere, der havde været den
tidlige vikingetids handlende i Østersøen og Norden.
Arkæologerne er selvfølgelig vidende om, hvor vanskeligt det er at
skelne mellem kulturpåvirkning og indvandring, og de mere kritiske
arkæologer er da også meget tilbageholdende overfor friserteorien,
men det hindrer ikke, at selv meget forsigtige og nøgterne arkæologer,

der ikke har accepteret friser teorien, i deres tolkninger er influeret
af denne gængse opfattelse af den historiske sammenhæng, om ikke
på anden måde så som baggrund for deres problemstillinger.
Lad os som et aktuelt eksempel se lidt på skibsarkæologien, der i
særlig grad er influeret af friserteorien. Bortset fra usikre og uvæsent
lige momenter, som f.eks. at stednavnet Kugghamn ved Birka skulle
bevise, at frisiske kogger i vikingetiden har besøgt Birka, er opfattel
sen af de frisiske skibes fart i nordiske farvande nærmest en simpel
e-silentio-slutning: Da de rige fund af nordiske vikingeskibe var ud
prægede krigsskibe, og da nordboerne var vikinger og ikke købmænd,
måtte de skibe, der førte varer fra Rhinområdet til Norden, være de
frisiske købmænds frisiske skibe! Men hvad siger de konkrete arkæo
logiske fund? I sammenligning med de nordiske skibe kan man med
Enemark om friserskibene sige, at om dem „vides utrolig lidt.“17 Fra
det nederlandske område kendes bortset fra den ældre Briigge-båd
alene det såkaldte Utrecht-skib fra den begyndende vikingetid, hvortil
kommer afbildninger på karolingiske mønter fra Quentowic og Dorstad. Fra nordisk område har vi derimod en kontinuerlig udvikling
repræsenteret, fra Hjortespring- og Nydam-båden til vikingetidens
norske storskibe (Oseberg, Tune og Gokstad) og det noget yngre
danske Ladby-skib og videre til en række fund fra ældre middelalder,
og hertil kommer nu fundene fra Roskildefjorden med en række
handelsfartøjer, antagelig fra vikingetidens sidste halvdel. En til
svarende udvikling kan man følge på skibsbillederne fra de got
landske billedstene. De nordiske vikingetidsskibe er gravskibe og der
for givetvis af hjemlig oprindelse, mens man efter fundomstændig
hederne ved Utrecht-skibet ikke har samme sikkerhed for, at det er
frisisk. Det forekommer mig ligeledes tvivlsomt, om det har været
særlig egnet til sejlads på åbent hav, mens Gokstad-skibet dokumen
terer, at man i Norden har haft gode havgående skibe fra tidlig
vikingetid. Er det mon ikke denne tekniske nyhed, man aner bag
Alcuins forundring over et samlet flådeanfald tværs over havet?
Hvad enten nu friserteorien ligger bag eller ikke, forekommer den
konstruktion af sammenhængen i skibstypernes udvikling, som skibs

Runesten fra Sigtuna, fundet
i 1880’erne, med opttrukne
runer og kors. Sigtuna, der
ligger ved en vig af Mälaren,
blev grundlagt ca. i ooo og
afløste Birka som vigtigt
handelscentrum. - Efter
Sven B. F. Jansson.
One of the runic stones from
Sigtuna, Sweden.

arkæologen O. Crumlin-Pedersen så kyndigt har udformet i I965,1S
mig lidet overbevisende i sin konklusion. Ved en fordomsfri analyse
af de relevante fakta vil jeg tro, at det ikke er nødvendigt at slutte,
at det til stadighed har været friserne, der har været nordboernes
læremestre på skibsbygningens område. Der må være mulighed for
et noget andet resultat. At sejlføring for Nordens vedkommende er et
kulturlån fra Vesteuropa, forekommer meget sandsynligt, men til
mere kan jeg ikke se, at præmisserne rækker. Tilbageslutninger fra
konstaterede skibstyper i nyere tid viser intet, problemet omkring den
tidlige frisiske kogge er stadig et uløst problem, og i hvert fald er
identifikationen af fremstillingerne af „det retstævnede sejlskib på de
tidligere gotlandske billedsten“ med det frisiske skib - koggen - lidet
sandsynlig; efter hele sammenhængen må det være det hjemlige got
landske skib, hvis udvikling man her finder illustreret.
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Tilbage står de skriftlige kilder, og det må pointeres, at det alene
er disse, der har mulighed for med autoritet og sikkerhed at fastslå
nationaliteten for vikingetidens købmænd i Norden. Men også så
danne er blevet påberåbt til gunst for friserteorien. En særlig vægt
har man tillagt to runestene i Sigtuna, som allerede Wads tein ind
føjede i sin meget sammensatte argumentation. Indskrifterne er fuld
stændige og tydelige, og de kan tilsyneladende tolkes uden besvær.19
Den ene meddeler:
„‘Frisa kiltar" lod denne sten rejse efter Thorkil, deres ‘kilta". Gud
hjælpe hans ånd. Thorbjørn ristede [runerne]“.

Og den anden lyder:
„‘Frisa kiltar" lod riste disse runer efter Albod, Siodes ‘fælle". Den
hellige Krist hjælpe hans ånd. Thorbjørn ristede [runerne]“.

At de to første fælles ord i begge indskrifter må dække begreberne
henholdsvis „frisere“ og „gildemedlemmer“, har der aldrig hersket
tvivl om, og i forlængelse af den kombinerede gengivelse „frisiske
gildebrødre“ var det nærliggende at udlede, dels at Sigtuna var hjem
stedet for et frisisk købmandsgilde, og dels at gildeinstitutionen her
i Norden var et kulturlån fra friserne.
Ved en nærmere undersøgelse opstår der dog visse vanskeligheder
for de to runestenes egnethed som bevis for friserteorien, og specielt
når det gælder oprindelsen til Birka og Hedeby. Først kronologien.
De to runestene lader sig ret sikkert datere til sidste fjerdedel, i hvert
fald sidste halvdel af n. årh., altså til efter vikingetidens ophør. De
kan altså i det højeste bevise, at der var frisere i Sigtuna på et tids
punkt, hvor såvel Birka som Hedeby efter 2-300 års levetid var
sunket i grus, men intet om frisere som eventuelle merkantile pio
nerer omkring år 800. Kronologien tillader heller ikke at opretholde
Sigtuna-stenene som argument for, at det var frisiske købmænd, der
bragte gildeinstitutionen til Norden. Det viser sig nemlig, at man i
det indre af Östergötland, i egnen omkring Skänninge og Linköping,
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altså uden for den store handelsrute, har fundet to andre og ældre
runestene, der omtaler gildebrødre. Den ene, Bjälbo-stenen,20 der har
været kendt længe, og som er dateret til begyndelsen af 11. årh., med
deler:
„‘Drenge* rejste denne sten efter Grefs, deres gildebroder (kilta)“.
Siden i960 kan til denne knyttes den såkaldte Törnevalla-sten;21 den
dateres til midten af 11. årh. og gengives:
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„(N.N.) rejste denne sten efter Dreng, Øygeirs søn, deres ‘kilta“.

Sigtuna-stenene kan altså ikke opretholde prioriteten m.h.t. at be
vidne gildevæsenet på nordisk område.
Nok så vigtigt er det at skaffe klarhed over, hvilket konkret ind
hold ordparret „frisa kiltar“ ( = frisa gildar) repræsenterer. Den
gængse tolkning, at den dækker over et gilde af frisiske købmænd i
Sigtuna, er nemlig langtfra så selvklar, som friserteoriens forkæmpere
mener. De to Sigtuna-stene passer harmonisk ind i tidens svenske
runestenstypologi, såvel med hensyn til ornamentik og runeformer
som m.h.t. indskriftens stil og indhold; det bortforklares let nok ved,
at runeristeren Thorbjørn jo var svensk. Men det nordiske præg går
videre, også til terminologi og navne. Terminologisk er ordet gilda,
der mig bekendt kun forekommer på disse fire svenske runestene, det
eneste særprægede. Imidlertid forbindes det på 2. Sigtuna-sten på
samme naturlige måde som på Bjälbo-stenen med velkendte nordiske
runestensbetegnelser, i Sigtuna frisa gildar med felagi (fælle) som i
Bjälbo drenge med gilda. Lige så nordiske er navnene på de døde
gildebrødre, der mindes; Thorkil er særnordisk, Siode ligeledes, me
dens Albod er mindre sikkert; navnet synes enestående i svensk over
levering, men forleddet Al- står i nøje harmoni med Uppland-runestenenes navneskik.
Denne nære tilknytning til nordiske forhold taler stærkt for at for
søge en anden tolkning af frisa gildar. Ad. Schück har peget på den
mulighed, at ordforbindelsen dækker over et svensk Frislandsfarergilde. Denne hypotese finder jeg fuldt så rimelig, da den følges af
parallelle betegnelser fra Nordeuropa i de følgende århundreder:
Danmarksfarerkompagni, Riber-gilder, Skånefarergilder, Dragørfareres gilder. Overalt har disse navn efter den fremmede destination.
Konklusionen må i alle tilfælde være, at Sigtuna-stenene må udgå
som bevis for friserteorien.
En enkelt berettende kilde er også blevet påberåbt som støtte for
friserteorien. Det drejer sig om det Vita Anskarii22 der antagelig er
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forfattet senest 880 af Ansgars efterfølger som ærkebiskop i Hamburg
og leder af den nordiske mission, Rimbert (d. 888). Det er et helgen
levned med den nordiske mission som hovedmotiv, og som sådan ud
styret med den hagiografiske litteraturs sædvanlige stærke tendenser
og fordrejelser, som skemaet for et helgenvita krævede. Hertil er dog
føjet mere konkrete beskrivelser af nordiske forhold. Selv om det ikke
må glemmes, at alt er set gennem den karolingiske prælats briller,
vover jeg dog at påstå, at de briller, som friservennerne har læst Ansgarbiografien igennem, har været nok så stærke. Man har henvist til
kap. 7, hvor det meddeles, at ærkebispen i Køln i 826 efter Harald
Klaks dåb overlod kongen og Ansgar „et ypperligt skib“, udstyret
med to kahytter. Det er såre rigtigt, men fortsætter man læsningen,
får man at vide, at da skibet nåede Dorstad, „steg de i land og kom
gennem frisernes egne til Danmark“. Hermed forvandles støtten for
friserteorien snarest til sin modsætning, da den mest nærliggende kon
klusion vel må være, at det prægtige skib kun har været beregnet til
flodsejlads.
Beretningen om vikingernes overfald på Ansgar, da han o. 830 i
følge med købmænd (négociâtores) var undervejs til Sverige, giver
ikke bedre støtte, med mindre man a priori går ud fra, at købmænd
i Østersøen kun kunne være frisere, eller at vikinger alene overfaldt
frisere, aldrig egne landsmænd.
Spændingen må kulminere ved Rimberts fyldige skildring af Birka,
det faste udgangspunkt for friserteorien. Birka benævnes handelsby
(vicus) og karakteriseres som det svenske riges havneby (portus) ;
den er i svenskekongens eje og styres af dennes præfectus. Den er
bosted for mange fastboende, rige købmænd, negociafores, men da
disse generelt præsenteres som hedninger, må de åbenbart være ind
fødte. En enkelt gang omtales købmænd, der kan være fremmede,
men intet peger specielt mod friserne, der overhovedet ikke nævnes.
Derimod meddeles det udtrykkeligt, at beboere fra Birka ikke sjæl
dent var draget til Dorstad, hvor de var blevet døbte.
Endelig er der beskrivelsen af Hedeby, Vitaets Sliaswich. Som Birka
benævnes den vicus og karakteriseres som en havneby (portus) i den
4
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danske konges besiddelse, og som en samlingsplads for købmænd fra
alle verdenshjørner. Blandt disse kan der være grund til at tænke på
friserne, men de nævnes ikke direkte. Derimod anføres det som ved
Birka, at mange af beboerne, og blandt dem nogle af de mest ansete
i byen, var blevet døbte i Dorstad eller i Hamburg. Derefter følger
som eneste belæg til støtte for friserteorien, at herefter søgte købmænd
fra Sachsen og Dorstad uden frygt til Slesvig, men hertil føjes den
meget talende slutning: „hvad der ikke tidligere lod sig gøre“. Teksten
er klar. Den meddeler, at den kristne mission på dette ret sene tids
punkt - omkr. 850 - åbnede adgang for kristne frisiske købmænd på
handelsruten Dorstad-Hedeby, der indtil da kun havde været trafi
keret fra nordisk side.
Jeg skal ikke presse teksten, og jeg vil ikke påstå, at frisiske køb
mænd aldrig tidligere har vovet sig til Hedeby, ej heller at Birka
aldrig har set en friser, men kun at deres tilstedeværelse ikke er
dokumenteret. Derimod dokumenterer Vita Anskarii klart nordboers
tidligere rejser til Frisland. I alle tilfælde må også Vita Anskarii udgå
som argument for friserteorien, og dets tavshed taler afgørende mod
enhver tanke om frisisk handelsvælde og frisiske faktorier.
Resultatet af undersøgelsen må blive, at intet af den konkrete ar
gumentation for friserteorien kan opretholdes. Tilbage står alene den
teoretiske begrundelse, den handelshistoriske grundlov, som Arup for
et halvt århundrede siden påberåbte sig for sin opfattelse. Spørgs
målet bliver da, hvor almengyldig denne postulerede grundlov er.
Kan den alene bære friserteorien? Og kan man i det hele taget skrive
historie alene ud fra sådanne teoretiske love?
Jeg skal ikke her gå nærmere ind på dette yderst intrikate historisk
teoretiske problem, men i stedet fremføre et ganske andet forhold.
Siden friserteoriens opståen har udforskningen af den nordiske vi
kingetid gjort mægtige fremskridt. Mange nye momenter til oplys
ning om nordboerne og deres kontakter med omverdenen er i mellem
tiden blevet fremdraget. Det drejer sig om udgravningerne i Hedeby
og Kaupang, i Jelling og på Helgö og i denne sammenhæng fremfor
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alt om Trelleborgene og Roskildefjordsskibene - for blot at nævne
de vigtigste. Hver især har de bidraget til at ændre vor opfattelse,
således at det ikke længere er muligt at opretholde den gamle fore
stilling om vikingetidens nordboer som kulturelt lavtstående bønder
og pirater. Tværtimod var Norden kommet i centrum. Nordboerne
var blevet merkantilt og kulturelt formidlende; de var blevet Vest
europa overlegen, ikke blot i militær, men også i økonomisk og tek
nisk henseende. Til gengæld accepterede de efterhånden den kristne
kirke og dens lære og hele åndelige kultur.
Denne konklusion er resultatet af den positive kritik af Pirennes
teser om, at arabernes erobring af herredømmet i Middelhavet betød
en afbrydelse af samkvemmet mellem Orient og Occident og derved
en katastrofal nedgang for Vesteuropa. Navnlig Sture Bolins mønt
historiske studier har sandsynliggjort en anden sammenhæng, der
samtidig forklarer Nordens opblomstring i vikingetiden.23 Det var
nordboerne, der kort før år 800 via de russiske floder åbnede en ny
kontakt til de østlige kulturcentre; det gav dem en gunstig position
som formidler af en væsentlig del af den fortsatte kontakt mellem
øst og vest, og de forstod at udnytte den.
Denne opfattelse strider ganske vist mod det billede, man umiddel
bart får af nordboerne i de samtidige karolingiske og angelsachsiske
optegnelser, men harmonerer ganske godt med karakteristikken i de
arabiske kilder, der fremstiller ruj-folket på een gang som dristige
pionerer og erobrere og som velstående og driftige købmænd, der
bragte araberne frankiske sværd ved siden af slaver og pelsværk. Men
der er næppe grund til at tro, at nordboerne har optrådt meget ander
ledes i vest end i øst. Årsagen til den klare forskel i fremstilling beror
snarest på forskellen i kildernes karakter. Overfor arabernes etnogra
fiske skildringer om forholdene i øst står de vestlige kirkemænds be
retninger om de afskyelige fjender og hedninger fra nord, der ikke
som deres ligeså grusomme landsmænd skånede deres kirker og klostre.
I øvrigt møder man lejlighedsvis glimt af vikingernes handelsinteresser
i Vestens annaler og krøniker. Ikke uden grund er moderne engelske
historikere i stigende grad begyndt at anerkende nordboernes rolle
4
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som angelsachsernes læremestre på det materielt kulturelle område.
Således understreger H. R. Loyn24 meget stærkt nordboernes betyd
ning for det økonomiske opsving indenfor landbrug, søfart og handel
og for genrejsningen af bylivet i England i det io. århundrede.
For Frisland har det derimod ikke været muligt at dokumentere
et tilsvarende kulturstade. Frisland var som Sachsen et perifert om
råde, der først sent og ret svagt blev indlemmet i den karolingiske
kultur. Friserne var et ret primitivt kvægavlende bondefolk, der ud
viklede en begrænset søfart og søhandel i det 8. århundrede; indtil
sin ødelæggelse i 86o’erne var Dorstad den eneste kendte by indenfor
området, og dens afløsere Tiel, Deventer og Utrecht synes ikke at
have været særlig fremtrædende. Adam af Bremens beretning om
nogle friseres mislykkede ekspedition til de nordlige farvande fra tiden
omkring midten af det n. århundrede og tavsheden om ruter til
Norden i opregningen af frisiske handelsveje i en omtrent samtidig
lovtekst tyder ikke på altfor livlige forbindelser mod nord ved vikinge
tidens slutning.25
Konklusionen må altså blive, at teorien om frisernes merkantile og
kulturelle mission i Norden er en konstruktion, der ikke blot mangler
kildegrundlag, men som bygger på en teori, hvis præmisser har vist
sig forkerte. Med den forbedrede indsigt i nordboernes kultur i for
hold til frisernes er man imidlertid ikke tvunget til at fornægte Arups
merkantile grundlov. Den lader sig opretholde, men med nordboerne
som de formidlende pionerer.
NOTER
1 Monumenta Germaniae Historica, Epistolae bd. V, ed. E. Dummier,
nr. 16.
2 W. Vogel, Die Normannen und das fränkische Reich, Heidelberg 1906,
s. 50 ff. og L. Halphen, Charlemagne et VÊmpire Carolingien, Paris 1949, s. 94
m. henv.
3 Éginhard, Vie de Charlemagne, ed. L. Halphen, Paris 1923, kapp. 14
og U4 Poul Enemark, Om problemer vedrørende fris erhandelen (Jyske Sam
linger, Ny række V (i960) s. 121-63) giver en kyndig oversigt over friserteoriens historie med en udførlig bibliografi, til hvilken der henvises generelt.
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og især Friesische Lehnwörter im Nordischen (1922). - E. Wessén, Birca och
bjärkörätt (Namn och Bygd XI (1923) s. 135 ff.) og Till Birca-frågan (smstds.
XIII (1925) s.39ff.).
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10 Wadstein især i Namn och Bygd II; jfr. sammes Norden och Västeuropa
i gammal tid (Stockholm 1925). - Herimod Wessén i Namn och Bygd XI og
XIII.
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12 Wilh. Ebel, Über skandinavisch-deutsche Stadtrechtbeziehungen im Mittelalter (Acta Visbyensia I: Die Zeit der Stadtgründung im Ostseeraum, Visby
1965, s. 152-65).
13 H. Jankuhn, Lage und Struktur des Handelsplatzes Sliesthorp (Acta
Visbyensia I s. 42 og kortet s. 43); jfr. samme i Studien zu den Anfängen des
europäischen Städtewesens. Reichenau-Vor träge 1955-56, Darmstadt 1965,
s. 473 ff. med bedre kort s. 474, og i Haithabu, 3 ed., Neumünster 1956, s. 91 ff.
og kortet s. 75.
14 H. Jankuhn, Die Wehranlagen der Wikingerzeit zwischen Schlei und
Treene, Neumünster 1937, og Haithabu, 1. ed. 1937, i forhold til de i note 13
nævnte fremstillinger.
15 Arup i Hist. Tdskr. 8. række VI s. 134.
10 Muhammed; Karl den Store och Rurik (Scandia XII, 1939, s. 181-222),
genoptrykt 1962 i Ur penningens historia.
17 P. Enemark anf. afh. s. 155.
18 Cog - kogge — kaag. Træk af en frisisk skibstypes historie (Handels- og
Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1965, især s. 116—29).
19 Upplands runinskrifter, ed. E. Wessén og Sven B. F. Jansson, Stockholm
I949-5I, nr. 379 og 391.
20 Östergötlands runinskrifter, ed. E. Brate, Stockholm 1911-18, nr. 64; jfr.
Otto v. Friesen i Nordisk Kultur VI: Runoma s. 187.
21 Publiceret af Sven B. F. Jansson, A newly discovered rune-stone in Törnevalla church (Early English and Norse Studies presented to Hugh Smith, Lon
don 1963, s. 110-19), der samtidig giver en samlet redegørelse for runestenenes
,,gilde“-indskrifter.
22 Vita Anskarii auctore Rimberto, ed. G. Waitz (Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, 1884), især kapitlerne 7 og 9 (rejserne), 10, 1920 og 26-27 (Birka) samt 24 (Hedeby).
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25 Magistri Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum,
ed. B. Schmeidler 1917, bog IV kap. 40. - B. H. Slicher van Bath, The Eco
nomic and Social Conditions in the Frisian districts from goo to 1500 (A. A. G.
Bijdragen 13 (1965) s. 116).

BIRKA WITHOUT THE FRISIANS
Summary

Although contemporary Anglo-Saxon and Carolingian written sources bear
witness to Scandinavian maritime supremacy in the North Sea in the Viking
age it has become the general opinion in our century in Scandinavia, Germany
and Holland that the Frisians at that time extended their trading area to
Scandinavia and the Baltic. This “Frisian theory” arose purely from deduc
tions about the history of trade (E. Arup). Since then attempts have been
made to prove it by many-sided source material (K. Stjärna, E. Wadstein and
others). The present writer examines the evidence offered—loan words, place
names, law survivals, archaeology (including excavation of ships), runic stones
and other written sources—and reduces the theory to a doubtful postulate for
which he finds no support in the sources.
There is no evidence of a Frisian ship ever having visited Scandinavian or
Baltic waters, and while the Vita Anskarii tells us that heathen Northmen
from Hedeby and Birka came to Dorestad there is no mention of the Frisians
in Birka and only at a later date did they come to Hedeby. Recent research
on Viking times, in particular the Danish Trelleborgs and the merchant ves
sels in Roskilde Fjord, shows that the Scandinavian vikings possessed a high
degree of technical ability and it seems likely that the Northmen held the
supremacy in trade and cultural exchanges between east and west.

EN KOGGE I ROSKILDE
Af

Ole Crumlin-Pedersen
Et af de mest betydningsfulde arkæologiske fund
fra de senere år er optagningen af de fem vikinge
skibe i Peberrenden ved Skuldelev i Roskilde fjord.
Hovedmanden bag dette skibsfund, museumsinspek
tør, cand. polyt. Ole Crumlin-Pedersen, fortæller
om Roskildes betydning som søfartsby i vikingetid
og tidlig middelalder og om forsvarsspærringerne i
fjordens sejlled. Han beskriver i forbindelse hermed
en indridset tegning af en kogge fra beg. af 1300tallet i St. Jørgensbjerg kirke ved Roskilde.

Fra pladsen foran Roskilde domkirkes vestgavl har man i klart vejr
en prægtig udsigt over Roskilde fjords indre del - afgrænset mod vest
af Boserup og Bognæs skove, mod nord af Veddelev-halvøen og
skrænterne i øst mod Himmelev. Lader man blikket glide nedad,
skimter man havnen, der ligger henved 40 meter lavere end dom
kirkepladsen og en kilometer derfra. Dernede på en bakkeknold lige
vest for havnen ligger Bjerget med St. Jørgensbjergs kirke, omgivet
af villakvarterer, der idag knytter de maleriske gamle småhuse på
Bjerget sammen med Roskilde bys gamle bebyggelse omkring dom
kirken. Endnu idag kan man dog fornemme, at domkirkebyen i tid
ligere tid har vendt ryggen til havnen og fjorden, at man i mere end
én betydning har set néd på Bjerget fra domkirkepladsen. Ikke blot
lå her siden 1200-tallet St. Jørgensgården, hospitalet for de spedalske,
men St. Jørgensbjerg „er og har altid været en Samlingsplads for
alskens Vagabonder af den ringere Almue“, som biskop Andreas Birch
i Århus, tidligere domprovst i Roskilde, omkring 1815 skriver til
Rahbek.1
Interessen for Roskildes ældre topografi har tidligere hovedsagelig
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samlet sig omkring „domkirkebyen“, den bebyggelse, der siden middel
alderen har koncentreret sig omkring den sjællandske hovedvej, som
løber gennem byen i øst-ves tlig retning følgende højdedragets top og
intetsteds fjorden nærmere end uoo meter. Roskildes middelalderlige
bybefæstning har her skærmet domkirken og kongsgården og desuden
det store tal af sognekirker og klostre, der skød op omkring disse.
Dette byområde er beregnet til i i ioo-tallet at have omfattet mellem
30 og 50 hektar.
De senere års arkæologiske undersøgelser af gulvlagene i St. Jørgensbjerg og St. Ibs kirker har imidlertid tjent til at henlede opmærksom
heden på den ældste bebyggelse omkring havnen. Olaf Olsen har ved
publiceringen af udgravningerne i og udenfor St. Jørgensbjerg kirke
i 1953-54 og 1956 berørt Roskildes oprindelige karakter som dobbelt
by med et centrum ved havnen og et omkring domkirke og kongs
gård,2 og dette synspunkt har han uddybet nøjere i forbindelse med
de arkæologiske undersøgelser i 1959-61 ved St. Ibs kirke.3
Denne kirke synes at have betjent beboerne i Vindebode (vistnok
= Vender-boder), bebyggelsen øst for den lavning, hvorigennem
Maglekildes vand løb ud i fjorden. Umiddelbart på vestsiden af lav
ningen hæver St. Jørgensbjerget sig med bebyggelsen omkring kirken,
der oprindeligt var indviet til de søfarendes helgen, St. Clemens.
Havnekvarteret synes at have bestået af bebyggelserne på begge sider
af vandløbet og umiddelbart ud til fjordens bredning. Mellem dom
kirke og havnekvarter har vel strakt sig et ganske bredt ubebygget
område.
Om havnebyens oprindelse vides ikke meget, blot fremgår det af
kirkeudgravningerne, at begge kirker har haft forgængere på stedet,
og at man ved begge har kristne 1000-tals grave. Indirekte fortæller
kirkerne dog tydeligt nok om bebyggelsens permanente karakter alle
rede i i ooo-tallet. St. Ibs kirkes skib, der idag står som en torso berøvet
alle tilbygninger, med nedrevne hvælvinger og spor efter skiftende
anvendelse som krudtmagasin, lazaret og pakhus, er bygget engang i
første halvdel af 11 oo-tallet, men under kirken fandtes spor af flere
tidligere bygninger af træ sammen med begravelser fra 1 ooo-tallet.
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Roskilde 1749, set fra nordøst på højde med Haraidsborg. Midt i billedet
neden for domkirken ses St. Ibs kirke, yderst til højre ligger St. Jørgensbjerg
kirke på Bjerget. — Stik af P. Grønvold i Frederik V’s rejse.
The town of Roskilde in 1749 with the cathedral and several smaller churches,
St. lb’s in the middle and St. ]ørgensbjerg’s to the right.

I endnu højere grad end St. Ib vidner St. Jørgensbjerg kirke om
fast bebyggelse ved havnen. Kirkens kor og skib, der ligesom St. Ibs
er bygget af frådsten (kildekalk), er fra omkring 1100. På yder
hjørnerne finder man en særpræget dekoration, en søjle vokser sig
halvt fri af frådstensmuren, som den dog i materiale og en del af
tværsnittet er samhørende med, så den står ganske som hjørnestolpen
i en træbygning kan tegne sig. Omend denne detaille peger tilbage på
træbyggede forbilleder - og iøvrigt er enestående blandt danske sogne
kirker - så har denne bygning dog haft en forgænger på samme sted,
der ligesom denne var bygget af frådsten. Under udgravning af den
nuværende kirkes gulv fandtes betydelige dele af den ældre sten
kirkes fundamentsgrøft inde i kirken. Under nedbrydningen af denne
var alle brugbare fundamentssten taget op for at anvendes påny, men
ét havde man dog ikke fået med, en hel møntskat på 110 sølvmønter,
der gav en skarp datering af den ældste kirkes opførelse til omkring
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1040. Fra denne ældste stenkirke er endnu bevaret materialer, der
indgår i den nuværende kirke, således hele stikket omkring skibets
norddør. Denne portal er dermed ikke blot den ældste kendte kirke
portal i Danmark, men dertil vel overhovedet vort ældste bevarede
stykke stenbygningskunst.
I 11 oo-tallet lader den livlige handel og søfart sig påny indirekte
påvise, denne gang gennem Saxos beretning om Harald Kesjes og
kong Niels’ repressalier overfor Roskildes tyske borgere efter slaget
ved Værebro i 1133^ da man skulle hævne borgernes støtte til Eriks
afbrænding af Haraidsborg, Harald Kesjes borg på den nordøstlige
fløj af byens havneområde. Tyskernes tilstedeværelse vidner om byens
handelsforbindelser over havet endnu i 1130’rne.
I hvor vid udstrækning disse forbindelser fortsatte i de følgende år
hundreder, er lidet belyst, men tendensen er klar nok, Vindebode op
træder sidste gang i de skriftlige kilder i 1490, og i 1670’erne er der
ifølge Resens bykort kun tre bygninger tilbage omkring St. Ibs kirke.
Den livlige aktivitet omkring havnen dør således ud i løbet af middel
alderen, denne del af byens virke flytter til den by, hvis navn ikke er
til at tage fejl af: Havn, Købmannehavn, og Roskilde trækker sig til
bage fra fjorden, afskriver Vindebode og overlader Bjerget til de spe
dalske og „alskens Vagabonder af den ringere Almue“.
Forholdene i 1600-tallet belyses af et vrag, der i 1882 blev fundet
ved uddybning af Roskilde havn i selve det indre havnebassin, tæt
vest for det østre bolværk.4 Det var en „mærkelig gammel Baad,“
bygget af egetræ med en køl på 16/2 alens (io,om) længde. „For
stavnen, Bundstykkerne, noget af Beklædningen m.m. vare tilbage,
dog ikke saa fuldstændig, at man kunde stille den sammen til noget
helt, hvad der ellers vilde have været ganske interessant. Fartøjet
skjønnes dog at have været en aaben Robaad uden Dæk og meget
fladbundet. Paa et af Stykkerne var Aarstallet 1615 indskaaret.“
Nu behøver et fund af en fladbundet lægter ell. lign, ikke at ude
lukke besejling med større fartøjer, men Jacob Kornerup fortsætter
sin beskrivelse af fundet med følgende bemærkninger: „Der foreligger
flere historiske vidnesbyrd om, at Roskilde Fjord i Kristian den Fjer-
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Resens kort over Roskilde 1677. Nr. 44: St. Ibs kirke; nr. 45: Haraidsborg;
nr. 85: St. Jørgens kirkegård på Spedalskbjerget; nr. 89: „Skibbe-broe“. De
store skibe på fjorden er staffage, - jfr. beskrivelsen af sejladsen i i63o’rne. Resens Atlas, Kgl. Bibliotek.

Map of Roskilde, 1677.
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des Tid var usejlbar for andre Fartøjer end meget fladbundede som
den fundne Baad, og dog havde i fordums Tider Vikingeskibe og
Langskibe færdedes i disse klassiske Farvande. I Roskilde Domkirkes
Regnskaber for Aarene 1634-35 hedder det saaledes i Anledning af
„Kongeportens“ Opførelse - den Portal, som nu er flyttet til Holmens
Kirke i Kjøbenhavn - at de tvende Skippere, som førte de tilhuggede
Sandsten til Portalen hid, ikke kunde komme ind i Havnen, men
maatte have en norsk Skipper til at „losse dem 6 Læster Gods fra
udenfor Grunden“. Da derfor Kristian den Fjerde samme Aar lod
de to endnu bevarede Spir sætte paa Domkirken, hvortil Tømmeret
blev kjøbt i Visby paa Gulland, som den Gang var dansk, var han
nødsaget til at lade de tre Skibsladninger Tømmer udlosse i Kjøge,
hvorpaa Domkirkens Bønder med stort Besvær maatte kjøre dem ad
en den Gang daarlig Landevej til Roskilde. Den ynkelige Tilstand i
Roskilde Fjord, som maa antages dels at være Naturens Værk, dels
ifølge et Sagn stammende fra Dronning Margrethes Tid, i hvilken
man af Frygt for Sørøvere skal have spærret den smalle Rende imel
lem Eskilsø og Hornsherred ved Forsænkninger, vedvarede imidlertid
næsten lige til for et halvt hundrede Aar siden, og Kjøbmændene
maatte indtil da lade deres Skibe losse i Frederikssund, hvorpaa Va
rerne bleve afhentede i mindre Fartøier. -“
Det er således klart, at i 1600-tallet er havneforholdene ved Ros
kilde håbløse, hvilket er med til at fremme Frederikssunds opkomst.
Men hvor længe havde tilstanden været sådan? Jacob Kornerup
peger på to grunde, der kan have forårsaget nedgangen, dels natu
rens værk, altså en tilsanding af sejlløbene, dels en bevidst spærring
af Skovrenden ved Eskildsø.
Ved at lægge Roskilde by ved den inderste vig af en så lang og
snæver fjord som denne arm af Isefjorden har man sikret sig kontrol
over indsejlingen til havnen og dermed sikret sig en rimelig varslings
tid overfor eventuelle angribere, der først må skaffe sig lokalkendt
lods, og hvis fremtrængen kan hindres eller sinkes, hvis man lægger
dem hindringer i vejen på passende steder. Men på længere sigt skulle
der også vise sig at være ulemper ved den lange søvej; de snævre
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sejlløb var ikke blot svære at følge, de var også sine steder meget
grunde, men endnu i vikingetiden har dette øjensynlig ikke været
noget problem.
Gennem udgravningen af de fem skibe fra omkring år 1000 i Peber
renden udfor Skuldelev i 1962 har vi netop for første gang fået det
nordiske handelsskib fra vikingetiden repræsenteret i fundene, og
selvom skibene endnu ikke er færdigrekonstruerede, er det dog muligt
i et af skibene, Vrag 3, at erkende datidens middelstore handelsskib.5
På grundlag af et foreløbigt skøn har dette skib i tom tilstand haft en
dybgang på ca. 0,6 meter, mens det har kunnet lastes ned til en dyb
gang på ca. 1,0 meter. Da datidens danske krigsskibe, der ligeledes
er repræsenteret i fundet, i hvert fald ikke synes at have stukket
dybere end dette, vil det ikke være urimeligt at antage, at en mindstedybde på ca. 1,5 meter har været alt, hvad der krævedes i indsejlingen
til en vikingetidshavn. Dette resultat når G. G. Schultz da også til i
forbindelse med undersøgelsen af en middelalderlig pælespærring i
Rødby fjords gamle udløb ved Hominde.6
Men en gennemsejlingsdybde på 1,5 meter har ikke indbudt til
sejlads med højmiddelalderens største handelsskibe, specielt hansekoggen. Denne kendes nu igennem et velbevaret koggevrag fra omkr.
1400, optaget i Bremens havn i 1962,7 samt enkelte andre fund, og
selvom den nøjagtige dybgang af Bremer-koggen endnu ikke er be
stemt, så viser den utvetydigt tendensen mod tungere og mere dybt
gående skibe end vikingetidens. Fra de skriftlige kilder kan da også
udledes, at mindste gennemsejlingsdybde i indløbene til hansestædernes havne har været ca. 3,0 meter; kunne dette ikke holdes, måtte
man uddybe eller på anden måde søge at bedre på forholdene.8
Det synes derfor rimeligt, når Olaf Olsen skriver,9 at Roskilde alle
rede i 1300-tallet tydeligt må have mærket denne udvikling, der
gjorde byen til en indlandsby, hvis havn kun bevarede lokal betyd
ning, fordi købmandens kogge stak dybere, end Roskildefjordens
grunde tillod.
Der findes dog et vidnesbyrd, der kan tolkes til gunst for, at enkelte
kogger trods alt har kunnet trænge helt frem til Roskilde endnu i
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1300-tallet. Det er en tegning af et skib, indridset i den østre vange
af den nævnte norddør i St. Jørgensbjerg kirke og fremdraget af
C. G. Schultz i forbindelse med kirkens undersøgelse til beskrivelsen
i det store værk om Danmarks kirker?0 Tegningen, der er indridset
i pudsen, omfatter foruden skibet et hestehoved og nogle kors og dob
beltstreger, som dog ingen forbindelse har med skibet. Dette måler
45 cm i bredden, og masten er 33 cm høj.
Skibet er set fra styrbords side med sejlet oppe og ankeret hæn
gende frit ved stævnen, som man kunne tænke sig scenen umiddel
bart inden eller efter ankring. Det er et højt, kantet skib med en
enkelt mast og kastel agter, ridset i en saglig, frisk streg, der lader én
fornemme ophavsmanden som et kyndigt øjenvidne til den afbildede
scene.
Skroget er tegnet i sin fulde dybde, helt ned til den rette bund
linie. For og agter rejser de rette stævne sig i en skarp overgang fra
bundlinien. Skibssiden er tegnet med tydeligt markerede bord i korte
længder. I den agterste halvdel er hverken køl eller agterstævn mar
keret udenfor bordforløbet, mens det underste bord foran masten
markeres som køl. Forstævnen, der rager et stykke ovenfor rælingen,
er tydeligt vist med aftagende bredde opefter og forlænget i en enkelt
streg til angivelse af et bovspryd.
Ankeret, der hænger ved stævnen, er øjensynlig et jernanker med
to flige og træstok. Efter placeringen at dømme er ankerkablet ført
ud over rælingen lige ved stævnen.
Desværre er tegningen let skadet ved agterstævnen, så roret ikke
ses, og den nedre afslutning af kastellet agter er ikke helt klar. Ka
stellet synes dog at bestå af en platform, der bæres af fritstående
stolper, og som rager et stykke udenfor agterstævnen. De korte, lod
rette streger, der hæver sig fra platformen, markerer vel et brystværn.
Agterst på platformen vajer et korsflag med tre splitter.
Fra mastetoppen vajer ligeledes et korsflag, her dog uden splitter.
Masten fremtræder som den dybest indridsede streg på tegningen,
og den er ført igennem helt til bunden. Detaillerne i den stående og
løbende rigning er nøgternt og kyndigt gengivet. Masten støttes af
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Kogge indridset i norddørens østre vange i St. Jørgensbjerg kirke, Roskilde. Aftegnet af Elna Møller 1943.
Medieval cog. Graffitto in St. Jørgensbjerg Church.

et stag forover til stævnen og af fem vanttove med en passende
spredning agterover og fastgjort udvendig på skibssiden, og sejlet er
sat til sejlads bidevind eller for halv vind med dobbelte braser til
råens manøvrering og to bugliner til bovsprydet, så sejlets forkant
holdes strakt. Sejlets duge er markeret, og her som andre steder har
knivspidsen ridset lidt for langt, så sejlet går ned over de øverste
bord.
Fra norddøren i St. Jørgensbjerg kirke er der idag udsigt over hele
den inderste del af fjordens bredning - når undtages det udsnit af
udsigten, der dækkes af to betonbunkers, som endnu 21 år efter anden
verdenskrigs afslutning mispryder Bjergets smukkeste udsigtsplads.
Nu er døren muret til, men da skibet blev ridset i væggen, har der
fra murens yderkant til den indvendige dør været et 0,85 m bredt og
1,15 m dybt vindfang, hvor skibsristeren har kunnet stå i ly for blæst
og regn, og hvorfra han har kunnet følge skibenes bevægelser til og
fra havnen og dermed også indsejlingen og opankringen af det skib,
han fæstede til kirkemuren. Dette forudsætter dog, at St. Jørgensgården, der synes at have ligget nord for kirken, ikke har taget hele
udsigten.
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Såvel det sted, hvor skibet er indridset, som træk i selve billedet gør
det rimeligt at opfatte det som et situationsbillede tegnet af et øjen
vidne, uden at der dog kan føres noget endeligt bevis herfor. laltfald
kendte denne tegner til skibe og deres detailler; at undervandsskroget,
mastens nederste ende og staget bag sejlet egentlig ikke burde ses i
denne tegning, betød mindre for ham; det var skibet som funktion,
han illustrerede.
Ved sammenligning med middelalderlige bysegl kan skibet dateres
og typebestemmes ret nøje. Det er tydeligt nok middelalderens flad
bundede, retstævnede kogge, storskibet udviklet af hansaens skibs
byggere på grundlag af det frisiske vadehavsskib.11 Efter agterkastel
lets karakter at dømme hører skibet hjemme i 1300-tallets første
halvdel.
Kan skuden i St. Jørgensbjerg kirke således sandsynliggøre, at i
hvert fald en enkelt 1300-tals kogge har fundet vej gennem fjordens
sejlløb, så beviser den dog ikke, at dette har været reglen; dybde
forholdene har ikke indbudt hertil, og der har desuden været lagt nok
så mange sten i vejen for sejladsen i form af sænkede skibe og pæle
sætninger.
På søkortet, hvorefter kortet s. 51 er tegnet, får man en tydelig
fornemmelse af vanskelighederne ved at følge sejlruten til Roskilde.
Tre steder undervejs dannes sejlløbene af ganske smalle render: ved
Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund, i farvandet udfor Skulde
lev og i farvandet omkring Eskildsø.
Når man idag vil studere forholdene omkring denne sejlrute i mere
end blot de groveste træk, så støder man på mange vanskeligheder.
Mens enhver del af det danske landskab er opmålt og udgivet i
detaillerede målebordsblade i 1:20.000, så er havbunden efter sagens
natur langt ringere dækket trods Søkortarkivets omhyggelige og ener
giske indsats gennem mange år. Indtil ekkoloddets fremkomst måtte
man lade sig nøje med punktvise dybdebestemmelser, og selv om
Roskilde fjord hører til de bedst dækkede danske farvande, så findes
også her større arealer, der ikke er kortlagt, f.eks. hele Jonas grund
med Peberrenden, hvor spærringen med de fem skibe udgravedes i
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Rentegning af St. Jørgensbjerg-koggen (foroven) og to kogger fra tyske bysegl,
til venstre Danzig 1294, til højre Stralsund 1329. — Seglene efter Heinsius.

The cog of St. Jørgensbjerg compared with cogs on town-seals from
Danzig {1294) and Stralsund (1329).

1962, og Jydedybet, hvor en gravemaskine så sent som i maj 1962
gravede sig igennem, hvad der synes at have været et lignende anlæg.
Det må derfor fra et antikvarisk synspunkt stærkt beklages, at store
dele af fjordbunden netop i disse områder bortgraves i indtil ti meters
dybde for udvinding af kalk af bundens mægtige aflejringer af østers
skaller. Herved udslettes for bestandig de karakteristiske træk i et
undersøisk landskab, der på godt og ondt har bestemt fjordens sejlads
i årtusinder, og farvandet efterlades med vansirede træk, smalle
banker rejser sig lige under overfladen omgivet af dybe slugter, og
såvel sejlads som badning i området kan være livsfarlig.
Det måtte derfor blive en påtrængende opgave, da de fem skibe i
1962 var blevet bjerget, at samle så mange oplysninger som muligt
om disse gamle sejlløb i et kapløb med gravemaskinerne, der netop
i årene 1960-64 bortgravede største delen af Jonas grund udfor
5
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Skuldelev efter tidligere at have gennemgravet fjordbunden nord
for broen ved Frederikssund. Og kapløbet er endnu ikke endt, for
siden 1965 graver maskinerne omkring Eskildsø, dels i Skovrenden
vest for øen og dels i den lidet kortlagte Süderende på østsiden. I
*963 °g 1964 gennemførtes således visse undersøgelser omkring Peber
renden, Jydedybet og Vimmelskaftet, de tre render, der udgår fra
Vesterrenden ved Kølholm, og som omslutter Jonas grund. Desuden
foretoges sonderinger omkring Eskildsø, og i 1965 undersøgtes far
vandet nord for broen ved Frederikssund.
Undersøgelserne er ikke afsluttde, men de har dog givet visse ret
ningslinier vedrørende rendernes forløb og karakter, og dertil er frem
kommet materiale, der på væsentlig måde bidrager til forståelsen af
Roskildes fremskudte forsvar i iooo-tallet. De fem skibe i Peberrenden
har dannet en effektiv prop i denne rende, og til overflod er spær
ringen udbygget med en pælesætning med rigelig anvendelse af faski
ner. En stor stensamling i Jyde dyb et, tilsyneladende med skib(e) som
i Peberrenden, er som nævnt ødelagt i 1962, og resterne har ikke
kunnet undersøges nøjere, da strømmen samler det mælkeagtige
skyllevand fra gravemaskinerne netop her. I Vesterrendens sydlige del
er lokaliseret en stenlast sænket ovenpå et leje af stolper og grene,
der kan minde om en sænkekasse, og i Vimmelskaftet er opgravet
pæle fra en eller anden form for pælesætning. Samtlige disse fire
forekomster synes efter C-14 dateringerne at ligge omkr. 1000 eller
i iooo-tallet,12 og de synes at finde deres forklaring som et spærrings
system, der definitivt har lukket Peberrenden (og Jydedybet?) for
sejlads og ledt denne gennem Vimmelskaftet, hvor man antagelig har
kunnet lukke ubudne gæster ude ved flydende bomme ell. lign., der
i fredelige tider har kunnet fjernes. Den helt strømtætte spærring i

Isefjord og Roskilde fjord. 2-meter kurvens forløb illustrerer Roskilde fjords
vanskelige besejlingsforhold med de snævre passager ved Frederikssund, udfor
Skuldelev og ved Eskildsø. — Tegnet af Jens Rosenkjær (efter søkort).

The Ise Fjord and {right) the Roskilde Fjord. The latter is difficult to
navigate in, owing to its shallowness and narrow passages.
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Peberrenden tyder iøvrigt på, at man har villet lede strømmen ind
i Vimmelskaftet, så denne rende ikke sandede til, at der altså er
tale om en kombination af forsvarsmæssige og vandbygningsmæssige
hensyn.
Undersøgelsen i 1965 ved Frederikssund førte til opdagelsen af en
større ansamling af sten på et underlag af grene på vestsiden af det
gamle sejlløb. En tilsvarende forekomst kom for dagen ved gravning
af sejlrenden i forbindelse med bygning af den nuværende bro i 1935,
og det fundne blev dengang benævnt „Dronning Margrethes Spærre
dæmning“. Det er nærliggende i disse at se sænkekasser, anvendt som
basis for en flydende spærring som antaget i Vesterrenden, men indtil
videre må også andre muligheder stå åbne. Ikke enhver pælesætning
i danske farvande er rester af en sejlspærring.13 Dronning Margrethe
hænger iøvrigt sejt ved alle formodede spærringer i Roskilde fjord.
Hvad endelig det foran af Jacob Kornerup omtalte sagn om en
spærring ved „forsænkninger“ i Skovrenden ved Eskildsø angår, så
refererer det antagelig til en række af pæle (og sten?), der er mar
keret under navnet „Gamle Broe“, forbindende sydvestspidsen af
Eskildsø med sydspidsen af næsset ved Østskov på kortet s. 53. Dette
kort er en del af et sæt på tre specialopmålinger af fjordens snævre
løb udført i 1813 af P. J. Hjorth til brug ved den uddybning af sejl
løbet til Roskilde, der blev foretaget i 1833-36.
Iagttagelserne under dette gravearbejde blev indberettet til Natio
nalmuseet: „ - dette Arbeide beviste Urigtigheden af det gamle Sagn,
at Fiorden skulde været tilstoppet ved en Dæmning i Krigstiden.
Deraf fandtes intet Spor; - Omtrent 100 Alen Synden for Færgeløbet
ved Eskildsøe traf man paa endeel opretstaaende runde Almepæle
af en Arms Tykkelse, hvilke stod ca. 1 Fod fra hinanden i 2. Rader,

P. J. Hjorths opmåling 1813 af Skovrenden mellem Eskildsø og Hornsherred
med forslag til linieføring af uddybet rende med 10 fods dybde. - Rigsarkivet,
Roskilde havnesager.

Special map 1813 of the narrow Skovrende in the Roskilde Fjord, with
proposal for dredging a ten feet deep passage.
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der sandsynligen har tient til en Gangbroe over til Munkecapellet
paa Eskildsøe. Ved disse Pæle fandtes 2de Trækøller, der tydelig viser,
at de har været brugte til at slaae Pæle ned med. - “ - Hvor gammelt
er dette anlæg? Er bro tolkningen rigtig? Det er spørgsmål, man
kunne ønske besvaret, men endnu har pælesætningens rester ikke
kunnet lokaliseres. Der er således endnu god grund for arkæologer til
at tage frømandsdragten med til Roskilde fjord.
Skal man idag bedømme Roskilde fjords dybdeforhold i middel
alderen, er Hjorth’s kort fra 1813 det bedste materiale at gå ud fra.
Det fremgår heraf, at mindste dybde i gennemsejlingen VesterrendenVimmelskaftet før uddybningen var 8 fod (2,5m), mens dybden i
Skovrenden var helt nede på 3% fod (i,om) ved en barre omkring
pælesætningen i sydenden og iøvrigt over et længere stræk svingede
mellem 4% og 6 fod ( 1,4-1,9 m). Et skib med 6 fods dybgang ville
således ved daglig vandstand finde Skovrenden ufarbar over en
længde af ca. 1000 meter, alt under forudsætning af, at vandspejlets
højde har været konstant siden middelalderen.
Bortset fra de ekstraordinære muligheder for besejling, som særligt
kraftigt højvande har kunnet betinge, så synes Roskildefjorden så
ledes på intet tidspunkt inden uddybningen iværksattes i 1830’rne
at have kunnet byde på ret meget mere end 1,5 meters gennemsej
lingsdybde, der tilmed på et ukendt tidspunkt er forringet p.g.a.
pælesætningen i Skovrenden. Det er sandsynligt, at de første hansekogger i 1200-tallet med lidt kniberi har kunnet komme til Roskilde,
men i 1300- og 1400-tallet må det have været undtagelsen at se et
større havgående skib i havnen.
Storhedstiden for Roskildes „havneby“ bør derfor have ligget i år
hundrederne forud for 1300-tallet. I vikingetidens sidste del og den
tidlige middelalder har travlheden på havnen været stor, utallige
skibe har stået fjorden ind, losset og lastet sine varer for påny at stå
fjorden ud med kurs over havet; skibe er blevet repareret og vel også
bygget ved havnen, broer, simple kajanlæg, pakhuse og boder er blevet
bygget og ombygget for tilsidst at forsvinde i jorden med søhandlens
hendøen. Et indtryk af havnens betydning får man af det forhold, at
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man her i ï ooo-tallet har kunnet mønstre så mange udrangerede skibe,
som var nødvendige til brug for fjordens spærringer; hvad har der
så ikke været af brugbare, nyere skibe?
En sådan aktivitet har krævet god plads, og stranden nedenfor
Bjerget, hvor det er rimeligt at tænke sig en ældre fisker-bonde be
byggelse, er hurtigt blevet for trang, når der også skulle være plads
til fremmede købmænds boder. Det har da været helt naturligt at
udbygge havnekvarteret langs den 5-600 meter lange landstrimmel,
der udgår fra St. Ibs kirke, og som kiler sig ind mellem fjorden og
de vandløb, der udmunder i fjorden ved Haraidsborg. Her må kvar
teret Vindebode have ligget som en anden „Tyskebrygge“ med køb
mændenes boder og brygger, den bebyggelse der mest af alt er følsom
overfor handlens stagnation.
I forhold til denne vigtige del af det tidligt-middelalderlige Ros
kilde ligger Haraidsborg på en påfaldende vel afstemt plads ved den
yderste nordlige fløj af havneområdet. Saxo fortæller, at Harald Kesje
byggede borgen for at få hånd i hanke med Roskilde og udsuge byens
borgere ved at sætte dem kniven for struben. Dette billede af den
grumme borgherre, der bringer den rige by til armodens rand, kan
være korrekt, men med Saxos indstilling imod Harald Kesje er det
værd at overveje, om vi her har en tendentiøs beskrivelse af en
hårdhændet inddrivning af afgifter, der var købmændene pålagt til
opretholdelse af en forsvarsborg mod indfald fra nord. Som bekendt
var det Haraids måde at inddrive disse afgifter på, der bragte ham i
opposition til Roskildes tyske borgere, så de hjalp Erik med at øde
lægge borgen. Til gengæld „nøjedes“ Harald med at skære næsen
af de formastelige købmænd ved sin tilbagevenden til Roskilde. Man
slagter jo nødigt sine bedste malkekøer.
I lyset heraf må man glæde sig over, at Roskilde i de senere år
har arbejdet for en nyorientering mod fjorden og dennes rige mulig
heder, der idag ligger på det rekreative område. Ved den kommende
istandsættelse af havnen, ved anlægget af en lystbådehavn og spadsere
stier langs fjorden og ikke mindst ved bygningen af Vikingeskibs
hallen vil der forhåbentlig blive muligheder for arkæologiske under-
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søgelser i det tidligere havneområde, så Roskilde ikke alene påny får
et eget ansigt mod fjorden, men så også karaktertræk fra det længst
forsvundne middelalderlige Roskilde træder tydeligt frem påny.
NOTER OG HENVISNINGER
1 Arthur Fang: Set. Jørgensbjerg, Roskilde 1937, s. 48.
2 Olaf Olsen: St. Jørgensbjærg kirke, arkæologiske undersøgelser i murværk
og gulv. Årbøger for nordisk oldkyndighed og historie i960, s. 2—3.
3 Olaf Olsen: Sankt Ibs kirke i Vindebode, et bidrag til Roskildes ældste
historie. Fra Københavns Amt 1962, s. 64-67.
4 Jacob Kornerup: Et Fund i Roskilde Havn. Nationaltidende 9/5 1882.
5 Se Olaf Olsen og Ole Crumlin Pedersen: The Skuldelev Ships, Acta Archaeologica, Vol. XXIX, København 1958; samme: Arkæologi under vandet,
Nationalmuseets Arbejdsmark 1959; samme: Vikingeskibene i Roskilde fjord,
Årets fund, Nationalmuseet 1962-63, og Olaf Olsen: Die Kaufschiffe der
Wikingerzeit, Acta Visbyensia I, Visby 1965.
6 C. G. Schultz: Hominde og Pæleværket i Vestre Skarholmsrende, LollandFalsters historiske Samfunds Aarbog 1936, s. in.
7 Siegfried Fliedner: Die Bremer Kogge, Nr 2 Hefte des Focke-Museums
Bremen, u. å. (1964) og W. Liese und ]. Bauch: Das Alter der Bremer Kogge,
Bremisches Jahrbuch, 50. Band, 1965.
s P. Heinsius: Das Schiff der hansischen Frühzeit, Weimar 1956, s. 92.
9 Olaf Olsen o.a., 1962, s. 67.
30 Danmarks Kirker, Københavns Amt i. Bind, København 1944, s. 98-114.
11 Ole Crumlin-P eders en: Cog-kogge-kaag. Træk af en frisisk skibstypes hi
storie, Handels- og Søfartsmuseets årbog 1965.
12 De hidtidige bestemmelser fordeler sig således: Peberrenden 980 ±100
e. Kr., Vesterrenden 1010 ± 100 e.Kr., Vimmelskaftet 1070 ± 100 e.Kr., Jyde
dybet 1080 ± 100 e. Kr.
13 Efter manuskriptets indlevering er modtaget tre G-14 dateringer af gren
stykker fra fundet ved Frederikssund. De daterer anlægget til romersk jern
alder (140 ± 100 e.Kr., 340 ± 100 e.Kr. og 390 ± 100 e.Kr.). Undersøgel
serne på stedet vil blive fortsat.

A GOG AT ROSKILDE
Summary
This article deals with the sailing conditions in Roskilde fjord and the influ
ence they have had on the harbour district of the town of Roskilde on the
inner reaches of the fjord. Archaeological excavation of the two churches of
St. Ib and St. Jørgensbjerg has shown that there was a settlement round the
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harbour as early as the eleventh century. From then on Roskilde was actually
a double town, with its one centre the settlements at Bjerget and Vindebode
(thought to mean “stalls of the Wends”) and its other centre up on the
plateau about 40 m above and a kilometre away from the fjord itself where
the buildings grouped around the cathedral, the royal court and the main
highway running across Zealand from east to west. But Roskilde harbour de
clined in importance, shipping and trade moved elsewhere, in particular to
the town of Havn, Købmannehavn ( = København, Copenhagen) and Vinde
bode is mentioned for the last time in 1490. From the seventeenth century
there are obvious instances that only small vessels could put in at Roskilde.
A drawing of a ship by the northern door of St. Jørgensbjerg church shows
a cog from the first half of the fourteenth century (p. 47), which seems to
have been drawn by someone who actually saw it sailing up to Roskilde. This,
however, was probably an exception as in several places the fairway up the
long fjord was too shallow for cogs. On the basis of measurements taken in
1813—before the fjord was made deeper—the minimum depth of the fairway
can be determined as about 1.5 metres, which would seem to have been the
maximum draught of the Viking ships.
At the three narrowest parts of the fairway it was discovered that stakes,
sunken ships and similar obstructions had been used to regulate the sailing
and keep out enemy ships, and also perhaps to direct the current of water
so that the fairway did not sand up. The obstructions placed in the channels
off Skuldelev consist of sunken ships in Peberrenden (five Viking ships ex
cavated in 1962) and probably in Jydedybet (destroyed by dredging machine
in 1962), as well as stakes at various places in Vimmelskaftet and “caissons”
in Vesterrenden. By C 14 analysis these obstructions can be dated at about
1000 or the eleventh century.
The harbour of Roskilde was, then, an important and well protected port
in the eleventh and twelfth century with German merchants, among others,
living there. But in the course of the thirteenth and fourteenth centuries the
shallow fairway in the fjord—1.5 metres—forced large vessels to seek other
harbours, in particular Copenhagen, and the busy life at the harbour of Ros
kilde declined and disappeared. Nevertheless further excavation will un
doubtedly throw more light on this important part of medieval Roskilde.

FRIVAKT OG FLASKESKUTER
Av

Erling Eriksen
Sømandenes frivagtsarbejder tiltrækker sig mere og
mere de maritime kulturhistorikeres interesse. Kst.
fylkeskonservator, cand, philol. Erling Eriksen, Vest
fold fylkesmuseum, Tønsberg, giver en oversigt over
disse typiske sømandsarbejder og skildrer specielt
flaskeskibenes historie. Han analyserer i detaljer,
hvorledes denne „kleinkunst“ rent teknisk blev ud
ført.

„Skjønt som mesterverket kneiser
ble det skapt med kost og kniv
i passaten, under reiser
som falt lange som et liv.”
(Gunnar Reiss-Andersen: „Lykkens Prøve”)

Muligens ligger der i sjøfart et spesielt moment av romantikk. Det
er drømmen om de hvite seil og havets stolte svaner. Men romantik
ken fordunkles lett av livets hårde realiteter. De hvite seil fortoner
seg straks mer grå når de må berges en råkald vinterdag, og havets
stolte svane synes mindre stolt når den må holdes flytende på lensepumper.
Men allikevel, innimellom de gamle sjøfolks beretninger om slit og
savn, farer og forlis, glimter det også i minner om dager og netter
fylt av stemning, harmoni og velvære som gjorde nettopp sjømanns
livet til det liv de ønsket å leve. Seilas i passaten hører til denne kate
gori av minner. Det var dager „med strålende sol og glitrende sjø dager som sjømannen alltid vil huske som noen av de beste dagene
i livet.------Og hvem minnes ikke de stjerneklare netter, når himme
len som en dyp, mørk, stjernebesatt kuppel hvelvet seg over havet fra
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horisont til horisont mens morilden lyste og brant i fossende baug og
kjølvann.”1 Eller for å sitere forfatteren Tryggve Andersens ord om
passatstrøkene : „Dette er den del af verden, hvor strømper er en last,
sko en luxus, trøie og vest snobberi, lufthuller i bukserne en anstændig
og behagelig prydelse og brændevin ingen fornødenhed.”2 Dag etter
dag den samme vind. Dag etter dag den samme seilføring. Rolige
nattevakter med litt ekstra søvn når man hadde tatt sin tørn ved ror
og utkikk. Slit med seil i kulde og mørke ble visket ut av hukommel
sen. Livet gikk atter med overskudd, og frivakten kunne utnyttes til
mer enn søvn, klesvask og lapping. Det var tid og sted for frivaktsarbeider.
Seilskutetidens frivaktsarbeider har sitt umiskjennelige stempel. Ved
sitt motiv, sitt materiale og sin funksjon røber de sitt maritime opp
hav. Bevart gjenstandsmateriale spenner over et stort register. For
søker man å danne seg en oversikt over de vanligst forekommende
arbeider, tør følgende grupper dokke det meste.
Modell-arbeider som først og fremst dreier seg om skutemodeller:
Helmodeller, halvmodeller (skilderimodeller) og flaskeskuter.
Tauverksarbeider hvor mulighetene nærmest var ubegrenset, men
hvor standardarbeidene besto i sekkelåser, kistestropper og matter.
Tekstilarbeider som vanligvis spenner over sjøsekker, verktøyposer,
kistetrekk, matter og broderier.
Trearbeider som gjerne omfatter pinnerammer, kisteklosser, billed
rammer, spaserstokker og skrin.
Benarbeider hvor spaserstokker av hairygg dominerer. Men gruppen
omfatter også hvalfangernes scrimshaw. Muligens tør man også til
denne gruppe regne arbeider av materiale fra dyreriket overhodet.
Sjøfolk utviste på dette felt en stor oppfinnsomhet.
Maling som gjerne innskrenket seg til dekorering av kistelokk. Ma
ling inngikk imidlertid også som ledd i en rekke av de andre frivakts
arbeider.
Tatovering som nok var en profesjonell håndtering i land, men som
også ble drevet på hobby-basis ombord.
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Flaskeskute laget av Gunnar Isaksen, Hamar. - Tilhører forfatteren.
Ship-model in a bottle, made by Gunnar Isaksen, a Norwegian sailor.

Listen antyder bare i grove hovedtrekk repertoaret. Den synes al
likevel å røbe et par vesentlige særtrekk ved frivaktsarbeidene. For
det første er det arbeider som krever et minimum av plass, diktert av
at denne var sterkt begrenset ombord. Og for det annet er det ar
beider som krever et minimum av materiale, og materiale innenfor
det begrensede utvalg som fantes ombord, dvs. seilduk, tauverk, ma
ling, trevirke i mindre omfang samt materiale som kunne skaffes på
stedet (fra dyreriket). Frivaktsarbeidenes egenart er i utpreget grad
bestemt av det miljø i hvilket de er oppstått, noe som også viser seg
når man be trak ter dem ut fra andre synspunkter enn de ovenanførte.
Flaskeskutene representerte frivaktsarbeidenes „Kleinkunst”, et
under i miniatyr som trosset enhver fornuft. Og dette var nettopp
poenget, å kunne presentere det hele som en fysisk umulighet, som en
slags maritim „Fanden i nøtten”. For effektivt å understreke dette
ene og store poeng, var det viktig at skuten fylte flasken så meget
som mulig, dvs. miniatyrmodellen måtte være en skvær-rigger av
relativt stor lengde, hvilket igjen tilsa tre eller flere master. De mindre
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skipstyper, brigger, skonnerter o.l. forekommer sjelden, for ikke å si
aldri. Riggen blir ofte også laget så høy at stormasten nesten berører
flaskens øvre vegg.
Det prinsipielle trick med flaskeskuten besto i at hele skutens reis
ning med master, rær og rigg kunne foldes sammen, legges flatt på
dekk, og deretter reises igjen inne i flasken ved hjelp av tråder som
rakk ut gjennom flaskehalsen og som etter endt funksjon kunne kap
pes. Rærne kunne dreies og bringes i riktig posisjon igjen ved litt
ekstra hjelp fra en pinne eller ståltråd. For å få alt dette til, og da
dessuten selve skutemodellen også var i miniatyrformat, måtte flaske
skuten være sterkt forenklet i sine detaljer. Master og stenger er
gjerne laget i ett stykke, likeledes klyverbom og spryd. De fleste mo
deller er også uten seil, selv om en del av dem nok glimrer med seil
fra alle rær. Riggen er innskrenket til å omfatte et forenklet system
av vant (uten vevlinger), barduner, braser, topplenter og stag. Selve
detaljarrangementene varierer noe. En kort analyse vil vise de van
ligste løsninger.
Mastene må, for å kunne senkes og reises, på en eller annen måte
være dreibare nede ved foten. To forskjellige metoder synes å være
vanlige: På noen modeller er masten nederst tilspisset i kileform
(meiselform). Denne kileformede mastefot passer inn i et langskips
spor i dekket, et spor som er så langt at det tillater at masten senkes.
På andre modeller er masten hengslet nede ved foten ved hjelp av
en metallbøyle som går gjennom et hull i masten og er festet tverr
skips i dekket. På enkelte modeller er denne bøylen erstattet med en
vanlig tråd som da er strukket tverrskips og festet til skansekledningen.
Når det gjelder selve riggen, vil braser og topplenter som regel ut
gjøres av en enkelt, sammenhengende tråd. Denne er festet til begge
rånokker. Herfra fører brasene gjennom hull i skrog eller bakenforstående mast, og topplentene fører gjennom hull i råens egen mast.
Da tråden kan gli gjennom nevnte hull, tillater arrangementet at
råen kan dreies i den stilling man ønsker (Se skisse).
Vant og barduner er festet til skansekledning eller føres gjennom
hull i dekket og festes under skutens bunn. De behøver ikke å være
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Flaskeskute. Vanlig arrangement av braser og toppien ter.

Arrangement of braces and lifts.

bevegelige, dvs. å kunne gli, da de er strukket i retning akterover,
dvs. i samme retning som mastene skal legges ned når skuten skal
stikkes inn i flasken.
Stagene er hovedpoenget når det gjelder selve trick-anordningen.
Det er forlengelsen av stagene som fører ut gjennom flaskehalsen og
ved hvis hjelp mastene skal kunne reises. De vanligste arrangementer
tør være de følgende to: Ett enkelt stag fører over alle mastetopper,
er festet til hver enkelt topp og til skutens hekk. Staget løper fritt
gjennom et hull i baugsprydet og derfra ut av flasken. I forbindelse
med dette arrangement vil fokkemasten gjerne også være forsynt med
sine andre stag som da likeledes løper gjennom hull i baugsprydet og
videre ut av flasken. De øvrige master mangler derimot stag (Se
skisse, løsning i). Arrangementet er enkelt men kan nok ha virket
noe utilfredsstillende på grunn av sin ukorrekthet. De fleste har der
for valgt en mer korrekt, men også mer komplisert løsning. Alle
master rigges med stag. Stagene løper da, foruten gjennom sprydet,
gjerne også gjennom skutens skrog etterhvert som de føres ned til
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Arrangement av stag. Løsning i.
Arrangement of stays, first solution.

dekket. Modellens underside er forsynt med en rille, en hulkil e.L
som gir plass for stagene og mulighet for å føre dem fremover under
skuten og ut gjennom flaskehalsen (Se skisse, løsning 2).
Tilrigging av en flaskeskute var et vanskelig arbeide. Saken kunne
imidlertid forenkles noe ved å la skuten ha en forside beregnet på å
vende mot tilskueren, og en bakside som ble skjult. På skutens bak
side hadde man da mulighet for å la tråder komme frem, få gjemt
knuter og festet tråder. For å få skjult denne bakside, ble det bygd
opp en staffasje i form av landskap, fyrtårn på en holme, havne
anlegg med en by i bakgrunnen o.l. Den kunstferdige staffasje man
ofte kan beundre i flaskeskutearbeider fyller således et funksjonelt
behov. Bakgrunnen skjuler lureri med skuten.
Selve trick-anordningen ved flaskeskuten forutsetter at modellens
forstevn peker mot flaskehalsen. Flaskeskuter med markert forside og
bakside vil også i de aller fleste tilfelle vende forstevnen (og flaske
halsen) mot høyre, sett fra betrakterens synspunkt. Grunnen er enkel.
Når modellen skal settes inn i flasken, vil det naturlige være å la
flaskehalsen vende mot høyre for derved med høyre hånd å føre
skuten inn. De flaskeskuter som vender forstevn og flaskehals mot
venstre, er ganske enkelt laget av kjevhendte sjøfolk. De er derfor
også i mindretall.
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Arrangement av stag. Løsning 2.
Arrangement of stays, second solution.

Kvaliteten av de bevarte flaskeskuter er sterkt varierende, fra den
mest hjelpeløse blanding av kitt, pinner, tråd og maling til det mest
formfullendte og elegante vidunder av en skarpseiler. Det første krav
en dyktig byggmester stilte, var en god flaske hvis glass var så pass
feilfritt at store fortegninger av modellen kunne unngåes. Dernest
skulle selve modellen bygges så elegant som mulig. Det var fristende
å la master og rær ha for stort tverrsnitt. De ville da ikke så lett
brekke eller splitte seg når det skulle bores hull i dem. Den dyktige
byggmester har imidlertid klart seg med forbløffende tynne dimen
sjoner. Tilpasningen av riggen var noe av det vanskeligste, i virkelig
heten et mesterstykke av beregning, presisjon og fingerferdighet. I
ferdig stand skulle alle spenn være like stramme, et mål som nok bare
de dyktigste innen kunsten nådde opp til. Den endelige finish av sjø
og staffasje inne i flasken stilte også store krav til fingerferdighet.
Maling og kitt hadde en ubehagelig tendens til å havne hvor de ikke
skulle og derved smusse til flaskens innside. De gode flaskeskuter har
imidlertid alle et sobert og renslig utseende.
Hvem som i sin tid fikk ideen til den første flaskeskute lar seg
neppe fastslå. Det er imidlertid lite sannsynlig at flaskeskutene er av
synderlig gammel dato. Et visst grunnlag for datering gir selve flas
ken. Det ligger i sakens natur at modellarbeidet ikke kan være eldre
6
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enn den benyttede flaske. (Derimot kan flasken være betydelig eldre
enn modellen.) Etter glasseksperters mening ser det ut til at flasker
har vært blåst for hånd en for en inntil ca. 1850.3 Disse flasker vil
da i bunnen ha et pontemerke, dvs. sår etter pontestangen (glasspusterøret). De modellarbeider som forfatteren har hatt anledning
til å undersøke, har imidlertid alle befunnet seg i flasker uten ponte
merke, dvs. arbeidene må høre hjemme i tiden etter ca. 1850. Også
selve skutetypene man finner, synes å bekrefte denne datering. Man
tør vel gå ut fra at den menige sjømann vil bygge den aktuelle skutetype som han av egen erfaring kjenner, ikke en historisk. Og det er
den lange, slanke klippertype fra annen halvdel af 1800-tallet som
går igjen, en type som forøvrig også egnet seg spesielt godt for plasering i en flaske. Endelig kan man peke på at man i en del modell
arbeider vil finne dampbåter brukt som staffasje, noe som da henfører
disse flaskesku ter til et forholdsvis sent tidspunkt.
Bygging av flaskeskuter var knyttet til seilskutetiden og seilskutenes
menn og forsvinner med dem. Å plasere en dampbåt alene i en flaske
hadde intet poeng. Og miljø og arbejdsrytme i de nye båter var også
vesensforskjellig fra de gamle skuters. Flaskeskutens storhetstid faller
sammen med seilskutenes.
Hvordan ideen til flaskeskuten kan være oppstått vil det vel være
umulig konkret å fastslå. Men man kan muligens peke på enkelte
nipsgjenstander fra forrige århundrede som en slags paralleller til
flaskeskuten. Oppsatser av forskjellig slag, blomster, figurer o.l. var
ofte montert inne i en glassklokke. Likeledes kunne man inne i de
vanlige glass-brevpresser ofte beundre blomster og dekorasjoner.
Flaskeskuten kan på mange måter stå som den typiske eksponent
for sjømannens frivaktsarbeider, idet den avspeiler også disses mer
generelle egenart. For det første er selve motivet typisk. I sjømannens
billedverden hadde skuten høyeste prioritet ved siden av enkle sym
boler som flagg, hjerte-kors-anker o.l. Man finner skutemotivet igjen
i tatoveringer, kistelokkbilleder, intarsia-arbeider, treskurd, tekstilarbeider osv. Det tør vel være en naturlig logikk i at sjømannen velger
skuten, bonden rosen og ranken som dekorasjonsmotiv. Men mens
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Skuten settes inn i flasken. - Fra G. T. Schulz: Unter Segeln rund Kap Hoorn
(Hamburg 1956).
The ship is placed in the bottle.

bøndenes dekorasjonsmotiv har en tendens til å gli over i ren orna
mentikk, beholder sjømannsarbeidene alltid sin naturalisme. Det be
hov som sjømannen måtte ha for ren ornamentikk synes å bli dekket
av tauverksarbeider hvis mønster undertiden også overføres til annet
materiale. Flaskeskuten oppfyller dernest også i utpreget grad de tid
ligere nevnte generelle krav til frivaktsarbeider. Den var både lite
6*
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plasskrevende og lite materialkrevende. Arbeidet krevde også et mini
mum av verktøy: En kniv, en nål filt 3-kantet for å tjene som bor,
samt noen ståltrådbiter og trepinner. Endelig ser det ut til at det rent
trick-betonte har funnet spesiell god resonans blant sjømenn. Som
paralleller kan nevnes pinnerammer hvor 6 og 6 pinner innbyrdes
binder hverandre på sindrig vis, skilderimodellen som på tross av sin
halve tilstand gir inntrykk av å være hel, de mange „tankelåser” som
var et yndet tidsfordriv ombord, og sist, men ikke minst, de mange
knoper og spleiser som hørte sjømannens yrke til, men som i sitt prin
sipp er en form for „tankelås”, eller om man vil, et trick.
Seilskutene er forsvunnet fra havet. Av skutenes menn er kun et
fåtall tilbake. Flaskeskuten er et lite og beskjedent minne om en tid
som engang var. Men også den bidrar sitt til å fortelle om liv som ble
levd, om mennesker og menneskenatur.

„Og et sinn der som kompasset
viste nord, bestandig nord
har vel skuten der bak glasset
tatt ombord.”
(Gunnar Reiss-Andersen: „Lykkens Prøve”)

NOTER
Artikkelen er i all hovedsak skrevet på grunnlag av observert gjenstandsmateriale. En spesiell takk for verdifulle opplysninger skylder jeg min gamle venn,
seilskutemannen og flaskeskutebyggeren Gunnar Isaksen, Hamar.
1 Gunnar Isaksen: På langfart med bark Johanne. Trykt i „Norge på havet”
1959 nr. 2, s. 25.
2 Dagbog fra en sjøreise s. 179.
3 Velvilligst meddelt meg av dr. philos. Ada Polak.

WATCH BELOW AND SHIPS IN BOTTLES
Summary

After an introduction in which he mentions the trade wind regions as being
the place where most handiwork was done in the watches below, the author
gives a list of the sort of work it usually was. There were two particular features:
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none of the work done required much space or materials. He stresses partic
ularly that the peculiar nature of the handiwork was largely determined by the
surroundings in which it was done. He then proceeds to discuss ships in bottles
in particular. He indicates that the main point of this type of work, to present
what is apparently physically impossible, determines the type of ship. The
principles of the trick are then explained and various details and arrangements
of ships in bottles discussed. The author believes that they belong to the period
after about 1850 and are connected with sailing ships and their crews. Finally
he indicates how ships in bottles reflect the more general nature of hobbies
done in the watch below.

SJÖFART OCH PRIVILEGIER
Au

Olof Hasslöf
Docent, fil. dr. Olof Hasslöf, Statens sjöhistoriska
Museum, Stockholm, behandler strukturproblemer
inden for maritim handel og søfart i Skandinavien
under de skiftende samfundsformer og privilegie
systemer, som forskellige socialgrupper har udviklet
i konkurrencen med hinanden fra middelalderen
og helt op til vor tid. Under de senere års maritim
etnologiske undersøgelsesrejser, som forfatteren har
inspireret og som også danske forskere har deltaget
i, er der samlet et rigt optegnelsesmateriale til be
lysning af denne og andre sider af den maritime
kulturhistorie.

Vet Hut, röt Skeppare mot kunglig Kommitté! Under den rubriken
refererade Göteborgs-Posten liksom andra tidningar den 2 september
1940 ett opinionsmöte i Lysekil föregående dag. Mötet hade hållits
i anledning av ”Betänkande med förslag rörande skärgårdarnas behov
av förbättrade kommunikationer” avgivet av en kommitté, som 1938
tillsatts av Kungl. Majrt. Kommitténs förslag befanns gå ut på, att
den skutsjöfart, som bedrevs av befolkningen utmed kusterna, i fort
sättningen borde regleras genom särskilda tillstånd, vilka varje skutskeppare skulle ansöka om hos respektive länsstyrelse. ”Ett par kända
göteborgsrederier skulle liksom ha monopol på passageraretrafiken
och smärre godstrafik”, skrev reportern.
Detta väckte en storm av förbittring utmed kusten. De i Bohuslän
berörda hade samlats till mötet i så stort antal, att de till trängsel
fyllde stadens största biograflokal, där det blev ”den mest rafflande
tre timmars föreställning på en bio, som man varit med om på länge”.
Bland de många anförandena kan här endast två antydas.
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Kustens mångbetrodde landstingsman doktor Arvid Molander fram
höll, att koncessionstvånget skulle bli en tung hand över sjöfarts- och
fiskerinäringarna i Bohuslän. Och han ville se, ”hur det skall gå när
länsstyrelsen skall dela ut frakttillstånd, om man inte kan avgöra vad,
som är fiskebåt, och vad, som är fraktbåt!” ”Skepparen Johan Matts
son i Ulebergshamn drog ner applåder, som den bion aldrig skådat
maken till, när han bad Gud bevara honom från att behöva gå till
Kungl. Majrts befallningshavande och begära koncession för att an
vända sitt fraktfartyg. Nej, vet hut och sjufallt hut”, röt han.
Det var tydligt, att man rört vid hjärtesträngar hos den sjöfarande
kustbefolkningen. Ett sedan länge accumulerat missnöje med central
dirigerade regleringar av sjöfarten tog sig uttryck i temperamentsfyllda utbrott. Förslaget hade nämligen aktualiserat strider, som de
maritima yrkenas utövare i Norden liksom på andra håll under år
hundraden fört för sina existensvillkor.
En snabbgenomgång av kungliga förordningar och liknande akt
stycken med därtill hörande påminnelser och klagoskrifter, ämbets
verks redovisningar och andra arkivakter visar, att de på lysekilsmötet
diskuterade regleringarna har nästan otaliga föregångare. Deras långa
rad kan följas ned i tidig medeltid. Ja, de kan spåras hart när så långt
som skriftliga uppgifter finns att tillgå. Gör man sig mödan att något
analysera dessa aktstycken, visar det sig, att de överflödar av mot
stridande åsikter och sakuppgifter från olika länder och stater, städer
och landsbygd, överhet, ämbetsverk och undersåtar, yrken och stånd,
individer, företag, bolag och förbund, som med olika utgångslägen,
sociala positioner, principer och andra stridsmedel till synes fullkom
ligt oordnat och meningslöst bekämpat varandra.
När man efter undersökningar i fält bland sjöfolk, fiskare, lant
brukare, och andra yrkesutövare går vidare med arkivforskning och
litteraturstudier, kommer man att tänka på de laborationsövningar i
fysik, som man under sin skoltid fick delta i. På en sådan övning fick
vi en burk järnfilspån samt ett par pappersark och magneter. Så blev
vi instruerade att tömma litet järnfilspån på ett av pappersarken och
försiktigt skaka detta, så att spånen bildade ett tunt lager. Där låg
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de små spånen utan någon som helst ordning. Så fick vi försiktigt
fora en magnet in under papperet och skaka litet varligt på det. Och
se! Då ordnade sig spånen i ett regelbundet mönster. Under ett annat
papper med järnfilspån lades två magneter. På detta ordnade de
sig till ett helt annat mönster, även det klart regelbundet. ”Där kan
Ni se, hur magnetiska kraftfält verkar!” sa vår lärare.
På liknande sätt förhåller det sig med människors beteenden. De
antar växlande mönster, alltefter de krafter, som påverkar dem. Det
gäller alltså att spåra upp dessa krafter och kartlägga de fält, inom
vilka de verkar. Prövar man en sådan metod, när det gäller att finna
reda i det sjöfartshistoriska källmaterialet, märker man, att dess för
bryllande och till synes oförenliga uppgifter ordnar sig till vissa mön
ster av växlande karaktär alltefter de kraftfält, som uppstår genom
samspel och konkurrens mellan olika faktorer bl. a. av ekonomisk,
social och politisk art.
En del av dessa har ganska begränsad räckvidd. Andra sträcker
sitt inflytande över vida områden och långa tider. Av utrymmesskäl
måste vi här begränsa oss till några korta exemplifierande antydningar
om hur några av de senare gestaltats i Norden.

i. Agrar-feodala frälseprivilegier
Den 29 augusti 1421 utfärdade Erik av Pommern, som då var kung
i Danmark, Norge och Sverige, ett påbud, som för kustbefolkningens
sjöfart innebar svårigheter av liknande slag, som dem man diskuterade
på mötet i Lysekil 1940. I brevet meddelade kungen, att Norges rikes
råd, som då var hos honom i Köpenhamn, klagat över, att bönder och
deras söner och döttrar seglade i köpfärd, utan att själva äga så
mycket pengar, som lagen föreskrev, att de borde ha för att få göra
detta. Därigenom lades jorden öde, så att kyrkans, kungens och adelns
inkomster av densamma minskades. I anledning härav förbjöd kungen
alla dem att segla, som inte hade ”sva marga peninga frealsa ok
ufirirborgada at lagen løyfue honom at sigla”. Envar ålades, att med
skriftliga intyg från sin biskop eller från kungens syssloman styrka sig
vara ”fulfeader”, d.v.s. i besittning av föreskriven egendom. Förbudet
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gick tydligen icke att upprätthålla. 70 år senare den 4 december 1490
förklarade Norges rikes råd, som då var samlat i Oslo och bestod av
9 uppräknade kyrkliga och världsliga stormän, att de överlagt om den
allmänna och fördärvliga sed, som brukades i Sydnorge, dit Bohuslän
då hörde, emot lag och privilegier i det att landbönder och bokarlar
brukade sina egna stora skepp till att segla utomlands med sparrar,
bord, läkten, salt och andra varor. Detta, sade rådet, förorsakade
andliga och värdsliga innebyggare stor skada i så måtto, att deras åker
och äng försummades. Därför låg många gårdar öde och gick igen
med skog och ödemark. Deras andliga och världsliga ägare fick inte
ut sin landskyld. Rådet stadfäste därför, att inga landbönder skulle
få bruka sådana ”resar eller store skip” utan endast små båtar på 3
eller 4 läster i inrikes fart. Dessa påbud, som anknöt till redan då
gamla traditioner, har sedan i växlande formuleringar men med lik
artat innehåll under århundraden upprepats såväl i Danmark och
Sverige som i Norge.
Vi får här i blixtbelysning en bild av det agrar-feodala privilegie
system, som utbildades under medeltiden och vars rester med seg livs
kraft hållit sig kvar in i nutiden. Genom konungen av guds nåde
enligt doktrinen a deo rex, a rege lex (av gud konung, av konung lag)
förbehöll sig kyrkliga och världsliga stormän vidsträckt egendomsoch förfoganderätt inte bara över jordagods med ”alla tillhörande
härligheter”, utan också över arbetskraften hos befolkningen på dessa.
I de flesta av Europas länder hölls befolkningens stora flertal i liv
egenskap under frälset. Denna träldomens efterträdare vann aldrig
rättsligt erkänd ställning i Norden, dock med så att säga halvt un
dantag för Danmark genom det s.k. vornedskab och stavnsbaand,
som i mer än 300 år band bönderna vid deras födelseorter. I det
övriga Norden lyckades frälset visserligen genom anspråk och praxis
i betydande utsträckning tillämpa livegenskapens metoder men fick
aldrig juridisk sanktion för dess mest avancerade former.
Självfallet möttes detta privilegiesystem av motstånd från alla dem,
som fick bära dess tunga och känna sin rörelsefrihet beskuren. Ut
övarna av agrara näringar hade genom sin bundenhet vid jorden
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En bild som denna från Løkkens redd 1866, av G. Neumann, ger en uppfatt
ning om den teknik, som skudehandelns sjömän utvecklat, nar det gällt att
landa farkost och last på en så ogästvänlig kust som Jyllands klitter. Isländska
fornsagor förtäljer, hur vikingarna brukade ”sigla til brots”. Nutida kustbor
t. ex. i Nørre Vorupør berättar, hur de i sin tidiga ungdom började öva sig att
”rende i brød” och ”styre i bråt”, som den stående termen lydde. Hos den
generation, som växer upp med motorer och moderna hamnar, kommer denna
tradition att dö ut. - Träsnitt i Illustreret Tidende.

Vessels loading and unloading on the roads of Løkken {Jutland). Small craft
like these carried agricultural products from Denmark to Norway and returned
with timber and ironmongery.

givetvis de minsta chanserna att opponera sig. De, som ägnade sig
åt hantverk, handel och maritima näringar kunde skaffa sig bättre
möjligheter till frigörelse. För dem blev städerna en fristad, där de
kunde undfly livegenskapen och andra agrar-feodala tvångsband.
2. Merkantil-maritima st adsprivilegier

I form av olika slags företag, skrån, gillen, societeter och andra
lokala och ekonomiska sammanslutningar skapade de sig mer och
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mindre fast organiserade förband. Genom dessa och sin växande be
tydelse för näringslivet lyckades de för städerna bygga upp ett merkantil-maritimt privilegiesystem, som växte sig så starkt, att det tog
loven av sin agrar-feodala medtävlare. Dess uppkomst och betydelse
har av Eli Heckscher sammanfattats på följande sätt: ”På grund av
medeltidsstädernas ställning som de första bärarna av en egentlig
ekonomisk politik i västerlandet efter antikens undergång kom den
rent stadsekonomiska synpunkten på samhällsföreteelserna att fram
träda nära nog som en gudomlig ordning, liksom den också i alla rikt
ningar associerade sig med medeltidens hela etiska och religiösa
åskådning. Till denna med sublim ensidighet stadsorienterade be
handling av näringslivet hörde i främsta rummet, att handel, sjöfart
och hantverk skulle vara stadsnäringar och deras utövning på lands
bygden utrotas.”
Sina mest utbildade och konkurrenskraftiga institutioner och le
dande ställningar uppnådde detta privilegiesystem i Sydeuropa, i
synnerhet i Italiens stadstater, och i de mellan- och västeuropeiska
hanses t ädernas mäktiga förbund. För detta blev de nordiska länderna
ett betydande operationsområde. Naturtillgångar, avsättningsmark
nader och befolkning var här betydligt underutvecklade i förhållande
till de sydligare grannländernas och kunde med hanseaternas och
senare holländarnas överlägsenhet i merkantil organisation, kapital
tillgångar och allmän bildningsnivå framgångsrikt exploateras.
Kungamakten annammade såsom Heckscher framhållit ”det stads
ekonomiska systemet såsom grundat i själva världsordningen”. Vid
dess genomförande fick den emellertid föga stöd från de till stor del
nygrundade städerna och deras inhemska borgare. Med sina små
kapitalresurser och svagt utbildade företagsorganisation förmådde
dessa icke hävda sig på handels- och sjöfartsmarknaderna varken
mot utlänningarna eller lantbefolkningen, som i möjligaste mån und
vek städerna och själv seglade med sina varor både inrikes och till
grannländerna. I sin näringsutövning blev borgarna därigenom främst
beroende av det stöd, de kunde utverka via ämbetsmän, som hade
att genomdriva de kungliga förbuden mot landsköp och bondesegla-
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tion men också tillse, att undantagsförordningarna från dessa respek
terades. Ämbetsmännen var för sina inkomster beroende av tjänsteboställen, tulluppbörder, sportler och liknande avgifter, som främst
drabbade lantbefolkningen och ofta lämnade rum för godtycke. Detta
förorsakade oupphörliga slitningar mellan städer och ämbetsmän å
ena sidan och landsbygdsallmogen å den andra. Inte så sällan ledde
de till rättsövergrepp och upprorsartade resningar. Ett belysande typ
fall har utretts av lektor Georg Sverdrup i hans avhandling om Lofthusbevegelsen i Norge.

3. Merkantilismens kompaniprivilegier

Feodaladelns och städernas framgångsrika hävdande av sina an
språk på särprivilegier och självständighet ledde till betydande splitt
ring och sågs med ovilja från företrädare för andra intressen. Bland
dem, som med framgång tog upp kamp mot denna splittring och
eftersträvade större och bättre sammanhållna enheter inom stats
verksamhet och näringsliv, märktes i synnerhet dels de nybildade
eller stärkta statsmakterna, dels företrädare för internationellt verk
samma storföretagare inom manufakturindustrin, handeln och den
vidsträcktare skeppsfarten. Dessa senare var genom intressegemenskap
och kompanibildningar ofta lierade med varandra. De förfogade över
betydande ekonomiska resurser och hade intima förbindelser och stort
inflytande hos statliga myndigheter.
De åskådningar, som låg bakom dessa strävanden inom stats- och
näringslivet i 1500-, 1600- och 1700-talens Europa har sammanfattats
under beteckningen merkantilsystemet. För sjöfarten innebar detta
flera betydande åtgärder.
Företagsbildningar för handel och oceanfart främjades fr.o.m.
1500-talet och i synnerhet under 1600- och 1700-talen genom vitt
gående privilegier, monopol och ofta territoriella Överhöghetsrättigheter för handels- och sjöfartskompanier, inriktade på fjärran länder
och världsdelar.
På tullpolitikens område avskaffades en mängd lokala tullar, som
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försvårat inrikessamfärdseln. Under påtryckningar från storköpmän
- redare i Ostindiska kompaniet och Levantkompaniet - utfärdades
i England 1651 navigationsakten, som senare utbyggdes och föreskrev,
att utländska fartyg endast fick införa varor från eget land eller dess
kolonier och att inrikes sjöfart förbehölls rikets egna innebyggare.
I Sverige tillkom från 1645 den s.k. hel- och halvfria tullen. Därmed
avsågs att stimulera anskaffande av större, kraftigare byggda fartyg,
som kunde föra kanoner och därigenom utgöra en örlogsreserv. Tull
reduceringarna beviljades för kravellbyggda och monterade skepp,
som hade svenska ägare och besättning. År 1724 tillkom genom på
tryckningar från ledande handelskretsar i Stockholm efter naviga
tionsakten som förebild det s. k. produktplakatet, som föreskrev, att
utländska fartyg endast fick införa sitt eget lands produkter, varför
det fick benämningen produktplakatet.

4. Undantagsförordningar för b ondeseglation
Lantbefolkningens flertal utestängdes från alla dessa privilegier.
Förespråkarna för dessa förklarade, att allmogen hade sin bärgning
av lantbruk, vilket de helt enkelt betecknade som den allestädes för
härskande modernäringen. Hantverk och industri, handel och sjöfart
gavs lika dogmatiskt rang och värdighet av stadsmannanäringar och
reserverades för städernas borgerskap. Dessa läror kom länge att bli
härskande inom de samhällsskikt, som hade ledningen i politik och
litteratur.
Men undersöker man deras vidare spridning och i vilken utsträck
ning de grundades på reell verklighet, visar det sig, att det samtida
källmaterialets vittnesbörd därom kan grupperas i skilda läger med
åtminstone tre helt olika uppfattningar.
Den agrarbetonade uppfattningen hade självfallet sina förespråkare
bland lantbrukarna under ledning av den socialt och politiskt domi
nerande godsägareadeln.
Den stadsbetonade uppfattningen hade lika självklart sina före
språkare bland städernas borgerskap och stadspolitikerna, som påpass-

79

Skudehandeln på Norges Sörland drevs från den danska sidan dels av lant
befolkningen, dels av köpmän fram mot sista sekelskiftet, då den bl. a. genom
hamnanläggningar leddes in på andra vägar. För lagring av lantbruksproduk
ter, säd, kött, smör m.m. uppfördes packhus på många orter. Ett sådant är
detta ”smørkræmmerens pakhus” i Løkken, som uppfördes av köbman P. Lar
sen omkring i860. Dess östra del ombyggdes 1938 till vandrarhem. — Foto:
Henning Henningsen, Jyllandsexpeditionen 1965.

Warehouse at Løkken where agricultural goods for the Norway trade
were stored. Built ab. i860.
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ligt utnyttjade kungamaktens användning av stadsintressena såsom
motvikt mot feodaladelns. Båda hade betydande vapendragare bland
kyrkans och politistatens genom tjänsteboställen agrarorienterade äm
betsmän. På grund av sin utbildning, tjänste- och socialställning samt
genom sin yrkesmässiga skrivareverksamhet lämnade dessa självfallet
de flesta bidragen till det arkivaliska och litterära källmaterialet. Det
ligger i sakens natur, att detta därigenom blivit färgat av egna välförstådda särintressen och ofta även fått inslag av propaganda.
Den tredje, kustbetonade uppfattningen skiljde sig från de båda
förstnämnda däri, att den främst framhöll de naturbetingade samt
fångst- och brukningstekniska faktorernas betydelse. Dess förespråkare
kom av flera skäl inte att utbilda lika slagkraftiga aktionsgrupper och
doktriner som sina båda medtävlare. Deras verksamhet var ju genom
lag förbjuden. De kunde alltså framföra sina åsikter endast med stor
försiktighet och genom underdåniga besvär och suppliker. I äldre
källmaterial framträder denna uppfattning därför inte lika samlad
och överskådlig. Dess vittnesbörd ligger i regel inkapslade i litteratur
och arkivhandlingar, som måste uppspåras på mycket olika håll och
sålunda kräver ett mödosamt och tidsödande excerperingsarbete. De
talrika vittnesbörd, som därigenom kommer fram, visar emellertid
att denna uppfattning ständigt varit levande och vida spridd. Här
gives plats endast för ett fåtal exempel.
I de flesta kustbygder, som i regel varit tätare befolkade än in
landets, har geologi, växt- och djurliv samt fångst- och agrarteknik
liksom på nordligare breddgrader även klimatet varit sådana, att
lantbruket sällan ensamt kunnat ge befolkningen dess upppehälle,
ofta inte mer än en liten del därav. Att så varit fallet i nordligaste
Fennoskandia är ju uppenbart. Men även söderut fanns flera kust
områden, där lantbrukets avkastning långt ifrån kunde ge tillräcklig
bärgning.
I Jylland, säger Saxo, ”ligger den saakaldte Limfjord, der er saa
rig paa Fisk, at den sikkert yder Indbyggerne lige saa megen Føde
som hele Agerlandet tilsammen”. En kartbild över lokaliseringen av
medeltidens talrika kyrkor och kloster kring fjorden vittnar också
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tydligt, såsom Hugo Matthiessen påvisat, att fjordens farvatten och
fiskrikedom vägde mera än jordagodsen, när prelaterna valde ut
platsen för dem och med näbb och klo förvärvade och försvarade
de värdefulla vattenarealerna under ständiga strider mot städernas
borgare, landsbygdens befolkning och kungamakten, ända tills refor
mationen knäckte deras övermakt, som då till stor del övertogs av
adeln.
Av åtskilliga utredningar, rapporter och andra tjänsteskrivelser
från olika ämbetsmän framgår, att naturförhållanden och brukningstekniker på många håll omöjliggjorde åkerbruk. Så t. ex. rapportera
des 1647 från undersökningarna i norra Halland i samband med
landskapets försvenskning, att invånarna där var ”för landets ringhets
skull vane att söka sin näring till sjöss”, och ”deras förnämste och
meste näringsmedel” bestod ”enkannerligen på seglats------ ”. Lands
hövdingen i Göteborgs och Bohus län skrev i sin missivskrivelse till
skattläggningsmetoden för länet 1690, att ”mäste delen af skärgården
består af öar och strander, som intet till några hemman eller gärds
mantal kunna införas, efter de bestå varken av åker eller äng utan
äre med fiskare besatte, som sitta här och där i vikar och bergskrevorne uti deras små huskråpor och endast idka fiskeriet”.
Ortsbefolkningen i kustdistrikten uppgav i sina talrika besvärsskrivelser och suppliker till myndigheterna, att föga eller inget åker
bruk och i all synnerhet ingen odling av brödsäd förekom eller var
möjlig i deras bygd. Av ett kungligt brev den 11 maj 1541 rörande
kustborna i Bårse härad på Præstø framgår ”hvorledes det er en såre
skrae (skral) ejendom, som de er udi boendes, så de have liden ager og
eng at bruge, og derfor udi højbårne førstes kong Hansis, vor kære far
brors, og udi andre vore forfædres, fremfarne kongers udi Danmarks
tide have altid været vant at bruge sejlads og fiskeri”. När detta blev
dem förment förbjöd kungen ”hvem han end måtte være, at for
hindre dem i at søge deres næring på havet”. Detta förbud upprepa
des ånyo i senare kungabrev.
Kustbefolkningen på Norges sÖrland förde en lång och seg kamp
för att till Nordjylland få sälja fisk och skogsprodukter, så att de
7
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kunde få ”Korn og Brød til deres Hustruers og Børns Føde og Livsophold”. Tillsamman med jyllänningarna utverkade de, att när dessa
kom med korn, mjöl, malt och salt, de fick ”blive beliggende og
sælge af Skibene, og det de indfører, saa længe vores Undersaatter,
Norges Riges Indbyggere deraf begjærer at kjøbe”.
ölänningarna framhöll, att de inte nödtorftigt kunde försörja sig
av den ringa åker och äng de hade att bruka utan behövde tillstånd
att segla med kalksten samt tjära, trävirke, hästar och annan boskap,
som de köpte upp på smålandskusten, och seglade till Tyskland och
Danmark med. Tillstånd beviljades, inskränktes, upphävdes och be
viljades igen under 1500-, 1600- och 1700-talen. Liknande var för
hållandet så gott som allestädes utmed kusterna i alla de nordiska
länderna.
Även i bygder med gynnsamma betingelser för åkerbruk har handel
och seglation varit oumbärliga komplement till detta, eftersom det ju
varit nödvändigt, att finna avsättning för egen överskottsproduktion
för att därigenom skaffa sig andra förnödenheter, som man själv
inte producerade. Men sådan köpenskap och seglation ville lant
befolkningen själv bedriva där de fann den lönsammast. Såsom Joh.
Hansen m.fl. visat drev de från Laaland och Falster livlig bondeseglation på Lübeck och andra tyska städer. När de danska kungarna
t. ex. Kristian II förbjöd detta till förmån för Köpenhamn och andra
danska städer, vägrade bönderna sälja boskap och brödsäd, tills han
1517 måste upphäva förbudet. Då kom seglationen omedelbart igång.
Inom två dagar anlände 200 skutor till Lübeck, trots att vintern med
frost redan satt in.
Landsköp och bondeseglation undertrycktes alltså doktrinärt med
politiska och sociala maktmedel.
Men då naturförhållanden och ekonomiska faktorer inte kunde eli
mineras med dessa och den polisiära organisationen inte var tillräck
ligt utbyggd för att göra dem effektiva, fortsatte lantbefolkningen
trots förbuden att bedriva dem. Och inför de ofrånkomliga behov,
som anfördes i talrika klagoskrifter och suppliker, måste centrala myn
digheter ofta utfärda undantagsförordningar.
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Järnavik hör till de lastageplatser i Blekinge, som bedrivit landsköp och seglation sedan urminnes tider. År 1514 var borgmästaren i Ronneby och represen
tanter för ”menige bønder og allmue” hos kong Christian II och klagade över
den ”trætte og uwillie, som i langh tiidt mellem dem wærit haffuer om kiøbmandskab og segeladz”. Kongen förordnade, att inga bönder ”skulle her efftir
segle met nogre theres egne skib og ware”. Inga tyska eller utländska köpmän
fick heller söka andra hamnar än Sölvesborg, Ronneby och Lycka. Danskar
fick dessutom besöka Bodekull (som senare blev staden Karlshamn), Hiernewig
(efter 1658 försvenskat Järnavik), Silleå och Matvik intill ”sancti michels dag
og ikke længer”. Kunde utlänningar ej få full last i städerna, fick de på
nämnda lastageplatser ”kiøbe aff bønderne for theres rede pendinge og ey
andre waare tømmer, klapholt og stiiwedt ware”. Trots förbuden fortsatte dock
handel och seglation på Järnavik, vilket H. Lindahl skildrat i Blekingeboken
1964. Handelshuset Kock i Simrishamn och Trelleborg hade sedan 1830 liv
liga förbindelser med Järnavik och uppförde från 1851 de på bilden synliga
byggnaderna. På 1870-talet anlades även varv. 1921 låg Järnavik med 13 segel
skutor som nr 3 bland Blekinges rederiorter, näst efter Karlshamn och Sölves
borg. - Akvarell av K. Nordin. Privat ägo.
Järnavik in Blekinge (Sweden), a typical small place from where farmers carried
out an extensive sea-trade with their products throughout centuries, although it
was forbidden by the crown several times.
7"

84

Landsbygdskepparna prövade även andra utvägar. En sådan var
kringgående av burskapsbestämmelserna för städerna. De betalade
en avgift s.k. genant i någon stad och kunde på så sätt bedriva sin
sjöfart som s. k. genantborgare och ändå bo kvar ute på sina kust
orter. Skeppare från Tåsinge och Thurø tog mest borgerskap i Svend
borg, från Fanø i Ribe och Randers, från Læsø i Ålborg (Meddelat
av D:r Henningsen). Det var inte alltid i närmaste stad de löste så
dant burskap, vilket skedde under förmedling av någon köpman,
som de hade affärer och fartyg ihop med. Så t. ex. hade en Oluf Nils
søn sådant burskap i Stavanger men drev sin sjöfart från Kvavig i
Lyngdal, Lister län. Skåningar hade burskap i Göteborg, Stockholm
och norrlandsstäder. I vissa fall var antalet landsbygdsskeppare med
genantborgerskap ojämförligt mycket större än de i staden bosatta
skepparnas, vilket här må exemplifieras med ett stickprov från
Hälsingborg.
Skeppare, skrivna som genant
borgare i Hälsingborg men bo
satta på olika orter i Skåne
(tilsamman 29 orter)
Skeppare bosatta i Hälsingborg

1793

1794

1800

1801

1811

1812

39
4

37
4

40
2

44
2

62
3

60
3

En del borgare praktiserade å sin sida ett motdrag för att konkurrera
med eller fånga upp kustbornas företagsamhet. De höll sig ute på kust
orterna med s.k. uteliggare såsom ombud och medarbetare i sin
köpenskap och seglation. På smålåndskusten fick detta formen av,
att sådana lastageplatser kallades köpingar under städerna. Det är
denna företeelse som ligger till grund för smålandskustens egen
artade köpingsväsende i gamla tider, vilket skildrats av Manne Hofrén
i hans bok om Pataholm, som var en bland dessa köpingar.

5. Närings- och seglationsjrihet

Den tvåfrontskamp, som privilegiesystemen medförde, å ena sidan
mot utlandet, å andra mot den inhemska befolkningens flertal, blev
efter hand som andra och liberalare tänkesätt vann terräng alltmer
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ohållbar. Under 1800-talet kom privilegierna därför att avvecklas och
ersättas med lagstiftning om närings- och seglationsfrihet. Samtidigt
tillkom nya material och tekniker för fartygens byggande och drift
liksom för befordran av underrättelser genom snabbare postgång och
teleförbindelser samt en lavinartad ökning av efterfrågan på trans
portmedel. Allt samverkade till en intensivare utveckling av sjöfarten
än någonsin tidigare. Mest i ögonen fallande blev de tekniska för
ändringarna.
I första vändan framträdde dessa hos segelfartygen, som fick nya
former i såväl skrov som riggar och samtidigt växte i storlek och
antal. Segelsjöfartens stora uppsving ägde rum i Europas och Nord
amerikas ledande sjöfartskretsar under förra delen av 1800-talet. I de
nordiska länderna kom det senare i gång och sträckte sig över sista
sekelskiftet. Spridningsområdena för denna efterblomstring samman
föll i stor utsträckning med den genom de tidigare privilegierna häm
made bondeseglationens urgamla huvudfästen, på öarna kring Bälten,
på Fanö, i Nordjylland, Sydnorge, Bohuslän och Halland, kring Skälderviken och Öresund, på Österlen, i Blekinge, på Gotland, kring
Kalmarsund, i Roslagen, på Åland, kring Finska och Bottniska vi
karna. Liknande var förhållandet i vissa distrikt på kontinenten, i
Storbritannien, Medelhavet, Nordamerika och övriga världsdelar.
I andra etappen blev omdaningen betydligt radikalare. Grundläg
gande uppfinningar för ångmaskiner, explosionsmotorer och stålskeppsbyggnad hade visserligen gjorts tidigare. Men nyskapelsernas
praktiska användning fick sin fulla genomslagskraft på bred front
med ångbåtarna ungefär från 1800-talets mitt och med motorfartygen
in på 1900-talet, då segelskutornas epoker också avslutades.
Förändringarna var emellertid inte endast av teknisk natur. På de
ekonomiska och sociala sidorna var de lika djupgående och omfat
tande. Men de ligger här inte i lika öppen dag och deras manifesta
tioner är därför svårare att åskådliggöra. Försöker man klarlägga
dessa, stöter man på betydande svårigheter med källmaterialet. Detta
har nämligen endast i ringa utsträckning blivit bevarat och ännu
mindre blivit föremål för systematisk insamling, uppordning och
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närmare granskning. Så är fallet med maritima privatföretags arkiv
och i all synnerhet med det källmaterial, som har karaktär av levande
traditioner, bevarade och fortplantade genom andra media än skrift,
nämligen genom talade ord, handgrepp och arbetsmetoder, anlägg
ningar, fartyg, redskap och andra föremål, arbets- och umgänges
vanor, företag, lagbildningar och andra organisationer och institu
tioner (jfr. Mariners’ Mirror 1966 sid. 128 ff.). Efter hand som denna
art av källmaterial närmare observeras, visar det sig vara av be
tydande intresse i bl. a. två hänseenden. Ä ena sidan innehåller det
en mängd fakta, som saknas i de av skrivaretraditioner behärskade
ämbetsverkens arkiv, lagar, författningar, instruktioner och övrig
litteratur. Sakinnehållet i de skriftliga källorna visar sig vid jäm
förelser med det levande traditionsmaterialet ofta vara sållat, till
rättalagt och tendentiöst, stundom även felaktigt på grund av ämbets
verkens metoder vid materialets insamling och registrering. Dessa
har ju i stor utsträckning bestått i att infordra redogörelser eller
rapporter och svar på uppställda frågor samt ifyllande av utsända
blankettformulär. Å andra sidan möter man i traditionsmaterialet
intressen, uppfattningar och betraktelsesätt, som i anslutning till dess
annorlunda beskaffade bestånd av fakta och tolkningen av dessa
står i motsättning till de skriftliga källornas. När man vid under
sökningar i fält kommer in på resonemang om, hur detta kan komma
sig, får man i regel det beskedet, att ”en svarar ju vanligtvis ungefär
så, som en tror att herrarna i såna där myndigheter vill ha det.
Annars krånglar det så lätt till sej. Och då kan det hända, att en
inte får göra som en brukar och vill”. Belysande exempel på, hur
godtyckliga och felaktiga uppgifterna i ämbetsarkiv och litteratur
kan vara, lämnar Rupert Jarvis i Mariners’ Mirror 1959 sid. 301 ff.
Insamling och undersökningar av levande traditionsmaterial har
på maritimkulturens fält kommit igång mycket sent och då mest
genom spridda insatser av enskilda personer och i någon mån av
vissa musei- och hembygdsföreningar. På initiativ av museumsdirektör
Knud Klem har de två sista åren etablerats ett nordiskt samarbete för
denna inventerings- och undersökningsverksamhet, som visat sig syn-
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Fiske- och fraktbåten Garibaldi från Råå, Skåne, där den byggdes 1863. Ägdes
och fördes av fiskaren Anders Johansson 1863-1869 och därefter av bröderna
N. och P. Johansson. - Fartygstavla av L. P. Sjöström i Råå museum.

“Garibaldi", a fishing and freight craft of Råå in Skåne (Sweden),
built in 186,3.

nerligen fruktbringande. Trots brist på pengar och personal söker
man även få i gång komparativ bearbetning och diskussioner om
arbetsmetoder och organisation för dessa slags forskningar. Föredrag
vid och redogörelse för ett första sådant arbetsmöte med ett 30-tal
forskare och tjänstemän vid maritimhistoriska museer och därmed be
släktade arkiv och forskningsinstitut i Norden, som hölls på Nord
jylland i augusti 1965, är under utgivning. Föreliggande lilla uppsats
är ett led i dessa strävanden. Den avser alltså endast att ge exempel
på därvid framkomna vittnesbörd och problem. Forskningsresultat,
som delvis redan föreligger, kommer i fylligare form att framläggas
tillsamman med utförliga hänvisningar till källor och litteratur.

88

6. Företag och organisationer

Handel och seglation var länge i stor utsträckning två grenar av
en verksamhet, som bestod i att saluföra varor genom köpfärder med
fartyg. Utövarna av denna verksamhet var alltså både köpmän och
sjöfarare i samma person, som därjämte i regel även ägnade sig åt
andra verksamheter. Med sentida terminologi skulle man kunna
kalla dem ”maritima gårdfarihandlare”. Genom ovan antydda privi
legiesystem blev sjöfarten hänvisad till en underordnad ställning
under dessa verksamheter i synnerhet handeln. Undersökningar rö
rande utvecklingen av dess olika sidor under sådana betingelser kan
av utrymmesskäl här inte komma ifråga. Vi skall i stället inskränka
oss till några korta antydningar om hur en del av dem kom att
gestaltas i Norden under segelsjöfartens efterblomstring och den
maskindrivna sjöfartens framväxt.
Från min egen barndom och tidigaste ungdom, som jag tillbringade
i Bohusläns skärgård, minns jag livligt mina första kontakter med
dem, som jag här tillåtit mig kalla maritima gårdfarihandlare. Tidigt
på sommaren kom båtarna från Tjörn med färska potatis. Småbrukar
na där var specialister på sådant och hade dem färdiga tidigare än
andra. På höstsidan återkom de med huvudskörden och hade då också
frukt till försäljning vid bryggorna. Så var det ”Olaus med postelinet”,
som ibland inte var av bästa sort. När kunderna anmärkte på att
någon tallrik var skev, svarade han på renaste orustmål: ”Ä talleken
skev, får I allt wa jä äjjer å har å fem tusen kronor i banken tell”.
”Kristi lidande” - han kallades så på grund av sitt utseende - var
från Malmön. Med sin stora jakt seglade han kring och sålde möbler
från Lindome. I mitt föräldrahem står ännu en chiffonjé, som jag
minns, när mamma köpte av honom. Vedskutorna, som kom på sensommarn, var inte så lustiga, för då måste vi alla vara med och bära
upp veden ur famnmåttet på bryggan. Fliseveden från norska såg
verk var otäck med alla sina stickor, som man fick i fingrar och
armar. Björkveden, som kom inifrån fjordarna, var så tung, att man
i bland förlyfte sig. Jakterna, som kom från Göteborg med salt, koks
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De sidste Kartoffelbaade i Nyhavn från Gilleleje, slutet av 1950-talet. Wilhelm
och akter därom Thyra. Se K. Petersen, Gillelejebaadens historie i ”Fra det
gamle Gilleleje” 1955. - Wilhelm byggdes i Lynæs av P. Madsen 1888. 18/12
1900 köptes den av fiskarna Lars Svendsen och hans svärson Oskar Svendsen,
som seglade med potatis och spannmål från Gilleleje till Köpenhamn och hade
varor för Gilleleje köpmän tillbaka. - Thyra byggdes av J. Hagerman i Wiken,
Skåne 1893. Ägdes 1902 av fiskare Carl Petersen i Gilleleje och hans svåger
E. P. Bendsen, vilka drev liknande sjöburen handel på Köpenhamn. Även le
vande djur köptes och såldes. - Meddelat av Carl Petersen, Gilleleje, aug. 1964.
“Wilhelm33 and “Thyra33 of Gilleleje {North Zealand), the last boats which
still carry potatoes and other products from Gilleleje to Copenhagen.
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och kol och styckegods till handlarna, var mera uppiggande. En av
dem, som var från Smögen hade det fina namnet Nobless. Då fick
vi pojkar vara med och bära in från bryggan till magasinet. För det
fick vi en strut karameller eller lackrits. Det senare uppskattade vi
särskilt, därför att det gav lika svart och karlaktig spott som en
tobaksbuss.
Sedan 1930 har jag tillsamman med flera forskare och assistenter
bedrivit maritimetnologiska undersökningar och fått tillfälle att för
dessa besöka de flesta sjöfartsdistrikt i de tre nordiska länderna och
även gjort utflykter i samma ärende till kontinenten, Storbritannien
o.s.v. Under talrika interviewer med fiskare, sjöfolk, redare och
skeppsbyggare av alla slag i samband med uppmätningsritningar, un
dersökningar och fotografering av deras farkoster, varv, hamnar o.s.v.
samt under deltagande i deras olika arbeten, möten, föreningssammanträden och stämmor ombord och i land har vi ingående dryftat
olika förhållanden och problem i de maritima yrkena. Ibland har
man fått hjälpa till med skriverier av olika slag, ifyllning av blanket
ter och slikt. Då har det blivit resonemang om sådana begrepp som
redare, befälhavare, parter, hyror, mönstring av besättningar, arbets
fördelning o.s.v.
I material, erfarenheter och synpunkter, som på så sätt insamlats,
framträder ett typgalleri av företag och organisationer, vars mång
skiftande formvarianter ter sig som lokala, ekonomiska, tekniska, so
ciala och individuella anpassningar i ett kraftfält, vars ledande ”mag
neter” utgjorts av företrädarna för kapital, arbetskraft och centraldirigerande förvaltning.
Allmogens näringsliv på land och hav har länge i stor utsträckning
präglats av ägo- och samarbetslag. Bland lantbrukarna har dessa
ända fram till genomförandet av de radikala jordskiftesreformerna
främst manifesterats i de mångfacetterade byalagskomplexen med
åker- eller skifteslagen som kärna. Bland sjöbrukarna har båt- och
fiskelagen spelat en huvudroll. Gemensamma karaktärsdrag hos dessa
lagtyper har varit, att deras medlemmer gjort sina insatser både i
form av kapital och arbete, samt delat verksamhetens avkastning och
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risker efter vars och ens insatser. De har alltså på en gång varit
kapitalassociationer och arbetslag, som tillämpat det, som i nutida
arbets- och näringsliv så livligt diskuteras under benämningen indu
striell demokrati. Inom det svenska fisket är denna lagtyp fortfarande
den härskande företagsformen. Alla fiskar på part. Ingen har lön.
Här finns inga arbetsgivare och löneanställda och alltså inga arbets
givare-, arbetare- eller tjänstemannaorganisationer. Alla är medlem
mar i samma gemensamma förbund. Liknande är i stort sett förhål
landet i Danmark och delvis även i Norge.
När sådana lag under fiskets och lantbrukets mellansäsonger ägnat
sig åt handelssjöfart med sina båtar, har det självfallet skett under
invanda företags- och organisationsformer. Begrepp som redare, be
fälhavare, löneanställda besättningar m.m. har i det dagliga arbetet
varit dem skäligen främmande. Alla ”seglade på part”. Ingen var
herre och befäl. ”Det finns inga herrar till sjöss och inga präster i
helvetet”, säger ett folkligt ordstäv. Men genom frågor och blanketter
från myndigheter och ämbetsverk för registrering av fartyg, besätt
ningar o.s.v. har de fått sig förelagt att ange fartygets redare och
befälhavare, besättningsmännens löner eller som det här heter hyror
o.s.v. Detta dilemma har man så långt som möjligt sökt klara genom
fingerade uppgifter. ”Så får herrarna sitt, och vi gör som vi brukat”,
är den förklaring, som ofta lämnats vid resonemang om sådana här
frågor.
Men formerna för sjöfarten, dess farkoster, företag och organisa
tioner har varit och är många och växlande. Som ovan antytts med
förde införandet av närings- och seglationsfriheten starkt uppsving
för segelsjöfarten i de gamla bondeseglationsdistrikten. Kustborna där
hade sedan gammalt seglat och sålt ”sin egen avel” och gjort inköp
för eget hushåll. I mån av möjligheter tog de därvid också skickebud
för grannar och vänner. De, som hade håg och fallenhet därför, ut
vecklade denna trafik till vidsträcktare uppköperi och försäljning. I
synnerhet skedde detta i trakter med överskottsproduktion av vissa
varor men brist på andra, som däremot kunde erhållas från trakter,
där motsatt förhållande rådde. Ett sådant par utgjorde t. ex. Österlen
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med lantbruksprodukter och Blekinge med skogsprodukter. Andra
har ovan nämnts.
Journaler över ut- och ingående båtar och varor, som förts av
städernas hamnkontor ger, i den mån de finns bevarade, goda in
blickar i den del av denna trafik, som berört städerna. Här ett enda
stickprov från Karlshamn 1847. Öppna båten n:o 20 ankom den
27 april från Simrishamn med 20 tunnor råg, 30 tun. korn, 2 tun.
vicker. Följande dag avgick den till Ystad med 5 famnar bokeved,
2 tolfter i-tums furubräder och 2 tolfter läkten. Den 14 maj kom
den åter från Skillinge med 40 tun. korn, 4 tun. ärter, 6 tun. vicker,
3 tun. havre. Den 18 avgång till Ystad med 6 tolft. enkla furubräder,
12 st. furusparrar, 100 pund snus. 28 maj åter från Simrishamn med
60 tun. korn, 10 tun. havre, 2 tun. vicker, 3 tun. råg. Den 1 juni till
Skillinge med sten. Den 10 juni från Skillinge med 46 tun. korn,
8 tun. havre. Den 16 juni till Ystad med 2 tolfter enkla bräder. O.s.v.
Bland varorna från Blekinge till Österlen märks vidare bandstakar,
tunnestavar, bomullsgarn, trappstenar, skakelämnen, riskvastar o.s.v.
I motsatt riktning fördes även fläsk, skinkor, gåsbröst m.m.
Alltsomoftast har antecknats att båtarna ankommit från eller av
gått till ”skärgården” tomma. Åtskilligt av denna trafik gick nämligen
städerna förbi. ”Gårdfarihandlarna” höll sig gärna till kustens lastageplatser, där de mera ostört kunde handla direkt med sina kunder
utan städernas köpmän som mellanhänder eller observatörer.
De seglande gårdfarihandlarna hör nu till en gången tid. De jakter,
som fått motor, och ännu på skilda håll går i fraktfart med sten, sand,
koks, kol, styckegods och annat, håller också på att konkurreras ut
av lastbilarna. På 1930-talet var de betydligt flera. En av dem var
den här inledningsvis nämnda Johan Mattsson från Ulebergshamn
med jakten Dagmar på 59 dödviktston, som han hade kvar till 1946.
Då såldes hon till Hamburgsund och fortsatte ett par år till i samma
trafik. 1948 såldes hon till estländare, som seglade henne till Syd
amerika.
Farkoster av många typer och storlekar med skilda slags laster ut
gör karakteristiska inslag i de talrika fotografier och andra bilder
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På grund av förbuden mot landsköp och bondeseglation måste lantbefolkningen
länge mestadels bedriva sin sjöfart med små farkoster i köpfärder för avsätt
ning av ”sin egen avel” och inköp av förnödenheter till eget hushåll. När dessa
förbud under 1800-talet upphävts och efterträtts av närings- och seglationsfrihet, vidtog snabb utveckling och differentiering. Kustseglationen fick karaktär
av ”maritim gårdfarihandel” och övergick också till ren fraktfart bl. a. med
styckegods för kustorternas köpmän. Här ligger sådana kustseglare och lastar
styckegods i stora hamnkanalen framför länsresidenset i Göteborg 1933. - Foto:
Göteborgs historiska museum.

Swedish farmers3 and fishermen's coasters in the harbour canal of Gothenburg,
1933. Such small craft carried piece-goods for the merchants of small coastal
places.

från lastageplatser, städers och kustsamhällens hamnar och ankringsredder, som man ser i museer och andra samlingar liksom i privata
familjealbum, ofta dock tyvärr utan texter. Livfulla skildringar finner
man i spridda — men ännu för fåtaliga — uppsatser som t. ex. den om
Pæreskuderne i Handels- og Søfartsmuseets Årbog för 1964 och i
Frans Löfströms artiklar från Österlen.
Många, som hadde framgång i sina kopfärder, byggde på och
däckade sina Öppna båtar eller skaffade sig jakter och slupar, som
bättre lämpade sig för mera yrkesmässig fraktfart. Med dem fortsatte
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man vidare till större fartyg. Det gick ofta till på följande sätt. Jakten
eller slupen togs på land och sågades av på mitten. Halvorna drogs
i sär. Jakten blev förlängd och förbyggd, fick två master och riggades
om till galeas. Marstals sjö fartsmuseum har i sin stora samling av
fartygsporträtt - i likhet med flera sina systerinstitutioner - några
tavlor, som föreställer sådana fartyg i sina båda skepnader som jakt
och som galeas. Om en av dem berättade museets föreståndare, köbman Jens Hansen följande: Hans oldefar hette Hans Hansen och
var gårdbrukare på Risemark på Ærø. Han hade tillsamman med en
släkting en jakt, som hette Anna Maria Elisabeth. Hon var byggd
i Troense 1804 och mätte 27^ commerselæster. År 1839 inköptes hon
från Flensburg av Hans Hansen och hans släktning C. W. Boye. 1844
fördes jakten av Hans Madsen Boye i Marstal, som var gift med Hans
Hansens dotter Anne Kristina. Strax därefter förlängdes jakten och
riggades om till galeas. Enligt avskrift ur Graastens amts skiftesproto
koll, fol. 240 år 1859, överlät Hans Hansen, som då var ”aftægtsmand
i Risemark”, och hans hustru Anne Dorothea galeasen till sina söner
i Marstal Laurits Henrik Hansen och Lorents Hansen, köbman Jens
Hansens bästefar. Enligt fartygsregistret för Marstal 1865 var dess
læstedrægtighed 35 cml., dess skipper L. Hansen och dess ägare ”Skip
peren m.fl.”. En tid därefter förkortades namnet till Anna. Vid senare
ägarebyte ändrades det 1875 till Albertine. 1914 bytte hon åter ägare
och nu även hemort, som blev Mariager.
Köbman Hansen berättade också liksom flera andra sagesmän, att
det på Ærø varit vanligt med sådana förbyggningar av jakter till
galeaser. När seglationen på inrikes- och östersjöfart gick bra, fortsatte
man ut på längre färder, där det betalade sig bättre. En del småjakter seglade även över Nordsjön till England. Men för sådana tra
der blev det nödvändigt att skaffa större fartyg. Många fortsatte
vidare från galeaser till skonerter och barkskepp. Och med dem bar
det i väg ut på oceanerna. På så sätt växte Marstal och dess stora
segelfartygsflotta fram.
Liknande berättelser möter man i alla distrikt, där bondeseglationens arvtagare satt fart på segelsjöfart och samhällsbildning. Marstal
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Jakten Anna Maria Elisabeth byggdes i Troense 1804 och mätte då 27J/2
commerseläster. Inköptes 1839 från Flensburg av gårdbrukare Hans Hansen i
Risemark på Ærø och hans släkting C. W. Boye. På 1840-talet förlängdes
jakten, riggades om till galeas och fick en dräktighet av 35 cml. 1859 överläts
hon till Hansens söner Henrik och Lorents Hansen i Marstal. 1875 byttes nam
net till Albertine. 1914 såldes hon till Mariager. — Fartygstavla i Marstals sjöfartsmuseum av H. A. N., visande skutan som jakt och som galeas.

The jacht “Anna Maria Elisabeth” of Marstal, built in 1804. In the 1840s she
was lengthened and rigged as a gallias. — The water-colour shows her in both
shapes.

har, som bekant, många väsensfränder utmed kusterna, som nu håller
på att skapas om till fritidsbyar. Deras glesnande led av inhemskt
sjöfolk har mycket att berätta om nydaning och strukturförändringar
i sjöfartens företag och organisationer. Dessa kom att te sig på flera
sätt.
Två huvudlinjer kan urskiljas. Den ena gäller kapitalet och for
merna för dess anskaffande. Den andra gäller arbetskraften och for
merna för dess rekrytering, organisation och utbildning.
Kapitalanskaffningen skedde nu som tidigare på två olika sätt. Det
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ena var, att en kapitalstark person eller handelsfirma ensam köpte
eller lät bygga det fartyg, han behövde. Det andra var att två eller
flera i förening anskaffade fartyget. De sålunda tillkomna kapital
associationerna fick i regel form av s.k. partrederier, ett för varje
fartyg. Genom att initiativet till deras bildande utgick från personer
i högst olika ekonomisk, social och yrkesställning kom de att få
mycket olika karaktär. Två huvudtyper kan skönjas. Den ena kan
lämpligen kallas skepparerederier, den andre köpmannarederier. Då
båda företer flera varianter och kombinationer med varandra, kan
någon klar gräns mellan dem inte dras upp.
Skepparerederier tillkom vanligen på initiativ av sjömän, som offi
ciellt fått ställning och benämning av skeppare och fartygsbefälhavare
eller deras närmaste, som enligt samma terminologi kallades bäste
män eller styrmän. I de kollegiala lagen förekom som vi sett egent
ligen inte sådana värdigheter. Oftast var initiativtagaren en, som
”i papperen seglat bästeman” och samlat litet pengar. Då dessa inte
räckte, fick han lagkamrater, släktingar, vänner eller andra att satsa
bidrag till ett nybygge eller ett andrahandsköp, som blev billigare.
Efter bidragens storlek fick var och en sin lott eller part i skutan,
och på det sättet tillkom ett sådant partrederi. Ibland blev det
många participanter med bidrag av olika storlek. Då måste man
söka en gemensam dividend, som i regel blev tvåsiffrig. När en sådan
skutpart efter dödsfall delades på flera arvingar, blev dividenden
stundom tresiffrig och bråkräkningen rätt besvärlig. Bland kust
befolkningen fanns i allmänhet sjöfolk, som hade ett litet kapital av
sparade slantar och av erfarenhet i facket, som de gärna satte in i nya
skutor hos driftigt folk, i synnerhet sedan de själva gått i land och
på så sätt ordnade sin försörjning. I Skillinge och Brantevik t. ex.
lärde vi känna bl. a. tre sådana, som gjort anteckningar och bevarat
papper från sin sjöfart. En ”Journalbok af Capten J. P. Ohlsson” i
Skillinge visar, att denne under åren 1873-1912 ägt parter av väx
lande storlek t.ex. 1/3, 1/9, 1/32, 1/48, 17/40, 2/50, 2/56 o.s.v. i 56
stycken skutor. Sjökapten Nils Ingemanssons i Skillinge antecknings
bok visar, att han under åren 1887-1917 ägt parter som 3/4, 1/11,
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4/59> 3/55? 4/44> 2/65 o.s.v. i 43 skutor. Av skepparen Håkan An
derssons i Brantevik anteckningar framgår, att han under åren 18821917 ägt parter som 1/4, 1/9, 1/40, 1/64, 1/10, 2/40 o.s.v. i 27
skutor.
Besättningar och arbetsfördeling är ett kapitel för sig. Det gällde
inte bara att skaffa fartyg utan också folk för seglationen. Därvid
gjorde sig självfallet de gamla lagbildningsvanorna länge gällande.
Efter dem ”seglade man på part”, d.v.s. var och en i arbetslaget
fick för sitt arbete en viss del av seglationsinkomsten. På sina håll
kallades den manslott eller slitpart till skillnad från båtlott eller
skutpart, som tillföll delägarna i kapitalassociationen. Manslotten
var större för dem, som genom ålder och erfarenhet var mer kva
lificerade, mindre för nybörjare. En bästeman kunde t. ex. segla
på sjättepart, andra på åttondepart och nybörjare mindre. Detta
lottsystem kom emellertid att konkurreras ut av ett annat nämligen
lönesystemet, enligt vilket besättningen fick en stipulerad lön, bland
sjöfolk kallad hyra, för seglationssäsongen eller per månad. Detta
var sedan länge reglerat i lagar och författningar bl. a. de, som gällde
for sjömanshusen vid deras mönstringsförrättningar. Arbetslaget bilda
des under vintern genom muntliga överenskommelser. Strax före
seglationssäsongens början for man i samlad grupp till närmaste sjö
manshus, där skriftligformell mönstring förrättades. Och där blev de
muntliga överenskommelserna om parter översatta till sjömanshus
funktionärernas skriftliga blankettspråk med säsong- eller månadshyror som stående termer. Diskrepansen mellan båda spelade ingen
större roll, så länge de bägge parterna var ense i sak och blundade
för de skrivna handlingarnas fingerade uppgifter. Men det blev an
norlunda, när sjöfolkets fackföreningar under 1800-talets slut och
1900-talet tog upp det officiella lönesystemets normer vid sina kollek
tivavtalsförhandlingar med arbetsgivareparten om förbättringar i
arbetarepartens löne- ock arbetsvillkor. Då blev det gamla systemet
med personligen träffade, muntliga överenskommelser om mansparter
definitivt utklassat.
Driftsformerna för dessa rederier präglades av att skepparen var
8
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både redare och fartygsbefälhavare, stundom också handlande, som
själv köpte och sålde de fraktade varorna. Såsom redare gjorde han
under vintern sina fraktavslut för den kommande seglationen eller
också skedde dessa efterhand i de hamnar dit han kom med fartyget.
Det förra praktiserades mest i inrikes, öster- och nordsjöfart. Det
senare blev mest praktiskt på vidsträcktare trader i medelhavs- och
oceanfart. ”Rederikontoret” hade han på fickan eller i kajutan.
Seglationsnettot sändes, när löpande utgifter betalts, hem till gum
man, som för många skeppare höll reda på papper och sådant.
Andra hade där hemma en s.k. ”papperskarl” eller som det mera
officiellt hette en korrespondentredare eller huvudredare. Efter av
slutad seglation ”gjorde man räkning” eller ”höll rederistämma”
d.v.s. redovisade årets seglationsresultat för partägarna, avsatte ”köl
pengar”, d.v.s. startkapital för nästa seglation och delade netto
behållningen eller taxerade ut pengar, om det olyckligtvis blivit för
lust. Detta skedde som regel ganska summariskt. När alla kände och
följde varandra, hade man ju rika möjligheter till kontroll på andra
vägar och tider. Vid rederistämman väntade alla, inklusive kvinnor
och stundom även barn, på den gladare delen, d.v.s. kalaset med spel
och dans och berättelser från hamnar och hav till långt fram på
natten. I skutsamhällena var det rederikalasen, som lyste upp vintern
och för övrigt hela året. På sommarn fanns där bara fruntimmer,
barnungar och flaggstänger, sa’ man i Skillinge.
Köpmannarederier var delvis annorlunda beskaffade. Initiativ
tagaren var här vanligen en köpman eller handelsfirma, för vars
verksamhet fartyg var viktiga redskap. Som exempel från Österlen
kan nämnas den av L. J. Björkegren 1839 i Simrishamn startade
handelsfirman med hans namn. Den övertogs 1853 av sonen J. D.
Björkegren och efter hans död 1898 av makan Sigrid, dotter till gross
handlare Kraak samt deras tre barn. Firman, som helt ägdes av
familjen, drev grosshandelsrörelse med omfattande export av spann
mål i synnerhet havre till England och kolimport därifrån. Under
åren 1839-1853 ägde fadern själv en jakt och en galeas samt parter
i två slupar. Sonen hade 1855-1898 parter i 58 fartyg och hans maka
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Skärhamn på Tjörn i Bohuslän hör till de kustsamhällen, där segelsjöfarten
under 1800— 1900-talen utvecklades starkast. Dess omkring 1000 innevånare
hade 1939 tillsamman 61 fraktskutor, nämligen 6 jakter, 11 galeaser, 8 f. d.
engelska kuttrar och 36 skonare, av vilka en del här synes liggande i vinterläge.
Foto: J. Hendry 1939.
Skärhamn in Bohuslän {Sweden) is a small place which as late as in 1939 still
had 61 freight-vessels.

1898-1916 delar i 13 stycken. Kortare perioder ägde J. D. Björkegren
ensam 1-2 och undantagsvis 3 skutor. Hans ägoparter var i regel
ganska stora, växlande mellan 1/2, 1/3, 2/3, 3/8, 7/16, 11/20, 5/24,
18/36, 9/48 o.s.v. Ägotiden var i flera fall ganska kort t. ex. för
slupen Augustus endast året 1853, skonerten Lars Johan 1870-71,
barkskeppet Otello 1871-72, barkskeppet Ingegärd 1880-83. För
andra var den längre t. ex. skonerten Augusta 1857-1881, briggen
Sigrid 1876-1899, barkskeppet Antoinette 1898-1916.
I sådana här partrederier var köpmannen inte bara till namnet
utan också till gagnet huvud- eller korrespondentredare. På hans
8*
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handelskontor sköttes bokföring, klarades fraktavslut och andra rederigöromål, inklusive rapporter och blankettifyllning till myndigheter
och ämbetsverk. Detta fick därigenom självfallet en annan prägel än,
när det skedde i skepparens kajuta eller fick anstå tills han kom hem
och därför inte så sällan helt enkelt uteblev.
I köpmannarederiernas skutor var skeppare ofta partägare och
fungerade många gånger som köpmannens ombud eller agent hos
hans utländska förbindelser. Post- och telekommunikationerna fun
gerade ännu in på 1900-talet ofta föga tillfredsställande. På långa
avstånd och i främmande världsdelar var det särskilt knackigt.
Rederigöromålen, i synnerhet fraktavsluten, kom därför även i dessa
rederier ofta att skötas av skepparen särskilt i långfart. Även om
köpmannen själv ofta befraktade fartygen, gick de nämligen lika
mycket, ja stundom mera, i allmän fraktfart.
Besättningarna var här mestadels löneanställda, hade hyra. Men
for skepparen utgick större delen i form av s.k. kaplake d.v.s. viss
procent av seglationsinkomsten, en kvarleva från partseglationens tid.
Försäkringsföreningar. Sjöfart är mer än de flesta yrken ett spel
med liv och egendom som insats. Det är därför ganska självfallet, att
dess utövare sökt gardera sig mot de värsta olyckorna. I nästan alla
kustdistrikt har sjöfolk också bildat lokala försäkringsföreningar för
fartyg, personlig utrustning och hjälp åt änkor och barn. De flesta
har numera upphört eller uppgått i riksomfattande eller statliga för
säkringskassor. Här och var har större eller mindre delar av deras
arkiv tagits tillvara av behjärtade hembygdsforskare. Men brist på
egna resurser gör, att de nu löper stora risker att försvinna. Åtskilligt
har redan gått till värmepannor och soptippar.
För kapitalanskaffning startades också många lokala föreningar,
som på sina håll, t. ex. på Österlen, fick form av sparbanker. Även
den sidan av sjöfartens historia väntar på sina forskare.
En sammanfattning av intrycken från undersökningar i fält rörande
den under 1800-talet uppblomstrande segelsjöfartens ekonomiska och
sociala sidor ger vid handen
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1. att den gamla kombinationen av köpenskap och seglation i
första vändan fick betydande uppsving men därefter genom
specialisering upplöstes och seglationen övergick till ren frakt
fart.
2. att den inom allmogegrupperna (lantbrukare och fiskare) gamla
kombinationen av ägo- och arbetslag delades upp i å ena sidan
fartygsägande arbetsgivare, å andra sidan löneanställda fartygsbesättningar.
3. att företagsformerna utgjordes dels av enmansföretag, dels och
framförallt av partrederier, bland vilka man kan skönja två
olika typer nämligen allmogebetonade skepparerederier och
handelsanslutna köpmannarederier.
4. att fördelning av arbetsuppgifterna mellan å ena sidan sär
skilda redare, å andre sidan fartygens befälhavare i viss ut
sträckning ägde rum inom köpmannarederierna men mindre
inom skepparerederier.
5. att en rad lokala försäkrings- och lånekassor bildades, som se
nare uppgått i mera omfattande företag av dessa slag.

Statistiska undersökningar för siffermässig mätning av hithörande
företeelsers frekvens har hittills föga förekommit. Ett begränsat för
sök i sådan riktning har gjorts av Nils Gruvberger (Forum navale
nr 22) rörande företagsformer och ägandestruktur inom Sveriges utrikessjÖfart 1865-1885 på grundval av kommerskollegiets registrerings
handlingar för fartyg, de s.k. fribrevshandlingarna. Tyvärr har emel
lertid detta källmaterial för en sådan uppgift visat sig vara behäftat
med allvarliga brister.
Den maskindrivna sjöfartens ekonomiska och sociala utveckling
företer liksom dess tekniska betydligt radikalare och mera omfattande
nydaningar och strukturförändringar. För behandlingen av dessa
kräves alltså avsevärt utrymme, vilket här icke står till förfogande.
Dessa kapitel måste därför stå över för publicering vid ett senare
tilfälle.
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SHIPPING AND PRIVILEGES
Summary

For a long time trade and shipping were two branches of a business which
consisted in transporting goods for sale in ships. Their development and specia
lization has taken place in those spheres created through competition and
cooperation between various factors of an economic, social and political
nature.
In early medieval times thanks to their dominant place in society the landed
nobility of both church and state obtained extensive royal privileges even in
these fields, and forbade other people to carry them on except for their pri
vate housekeeping and with very small vessels. These agrarian feudal privileges
were naturally regarded with dislike by other classes of society.
Citizens of the towns freed themselves from this agrarian feudal serfdom,
developed an economic policy based on craftsmanship, commerce and mari
time trade and acquired mercantile-maritime privileges for their towns which
took the wind out of the agrarian feudal privileges, and aimed at transferring
all trade, shipping and crafts from the villages to the towns.
Representatives of states and of houses internationally active in the manu
facturing industries, trade and far-flung shipping were against both these
systems of privileges which split and hampered trade. They in their turn de
veloped the company privileges of the mercantile age to the advantage of
their own interests and trading methods.
Trade and shipping in the rural districts by farmers and fishermen in their
own ships were suppressed by political and social means to the disadvantage
of the greater part of the rural population. But as natural and economic fac
tors could not be eliminated by these means and the control was not suffi
ciently thorough to be effective the rural population continued to carry on
trade in spite of the ban.
This struggle on two fronts which the system of privileges entailed, on the
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one side against other countries and on the other against most of the country’s
own population, became more and more untenable as other and more liberal
ideas gained ground. During the nineteenth century privileges were with
drawn and replaced by legislation on free trading and shipping. At the same
time new materials and techniques of shipbuilding and navigation were intro
duced, the spread of news was quicker because of faster post and tele-commu
nications, and there was an avalanche-like increase in the demand for means
of transport. All this contributed to a more general and intensive development
of shipping than ever before.
Throughout centuries of repression farmers’ and fishermen’s trade and
shipping in their own vessels was forced down to the level of a survival from
older and more primitive times. Research into its new methods and structural
changes after the new legislation offers material which makes possible com
parisons of importance to the history of merchant shipping as a whole. The
development of the art of boat and ship building has been discussed in earlier
articles published in the Mariner’s Mirror 1963 p. 162 ff. and 1966 p. 128 ff.
Here attention is drawn to the trading, organisation and methods of shipping.
Research in the field compared with information from records and studies
of objects shows that we can distinguish various types of ownership, also dif
ferent ways of establishing and carrying on an enterprise, various tasks done
and systems of sharing profit, according to what professional and social class
the founders belonged to. Thus the type of enterprise we have called sea cap
tains’ shipping company is in many ways of a quite different character than
that called a merchant shipping company.
Lack of space has made it necessary to limit the article to the last days of
sail during the nineteenth and the beginning of the twentieth century. A dis
cussion of the more radical structural changes which took place and are con
tinuing to do so in steam and motor driven shipping, with its iron and steel
vessels, must be held over for publication at a later date.

JONAS
PROFET OG ULYKKESFUGL
Af

Henning Henningsen
Frygten for at have en „Jonas“ ombord var en
realitet for sejlskibstidens sømcend. Den kan følges
tilbage over 2500 år. Museumsinspektør Henning
Henningsen eksaminerer her det Gamle Testamen
tes beretning om profeten Jonas, der blev kastet
overbord og slugt af en hvalfisk, og drager parallel
ler til fablen og overtroen i denne bibelske historie.

En af de mest underholdende beretninger i det Gamle Testamente
er profeten Jonas’s meget korte bog. Den fortæller, hvordan Herren
opfordrede Jonas til at drage til Ninive og prædike mod indbygger
nes ondskab. Men Jonas ville ikke; han flygtede med et skib fra
Jaffa. Herren lod da et stort vejr fare hen over søen, så skibet var
ved at sønderslås, og søfolkene kastede lod for at finde ud af, hvem
der var den skyldige. Loddet faldt på Jonas, og de kastede ham da i
havet. Straks stilnede stormen, og Herren sendte en stor fisk, der
opslugte ham. I tre døgn lå han i fiskens bug, hvor han havde tid til
at fortryde sin ulydighed. Fisken spyede ham da ud på land, og han
drog lydigt til Ninive og omvendte indbyggerne der.
Uden tvivl har Jonas levet engang omkr. år 785 før vor tids
regning. Hans eventyrlige oplevelse har grebet folks fantasi gennem
tiderne, og man har endda forsøgt at fastslå, hvor han blev udspyet.
Fra gammel tid udpeges et sted ca. 3 km fra Scanderone (Iskenderun,
det fordums Alexandrette i Syrien, nu i Tyrkiet), og her blev bygget
en slags triumfbue af marmor.1 Efter en anden overlevering var
stedet ved Sidon i Libanon, ca. 50 km s. f. Beirut,2 men efter en tredje
beretning blev han kastet i land ved Messa (Sidi Moussa) på Ma-
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rokkos atlanterhavskyst, s.f. Agadir.3 Man må ikke glemme, at Jonas
anerkendes af muhamedanerne; han står omtalt i koranen, hvor han
har fået sit eget afsnit, suren Yunus.
Hvorom alting er, har det dramatiske stof grebet menneskeheden,
og utallige afbildninger af Jonas’s eventyr kendes op igennem tiden,
lige fra den store Jonas-sarkofag fra beg. af 300-årene i Lateranmuseet i Rom4 til lægmandsbiblernes naive fremstillinger i middel
alderen5 og Tirsted kirkes kalkmaleri fra ca. 1400.° Fremstillingerne
viser dels hvorledes han kastes overbord til den ventende store fisk
med opspærret gab, dels hvordan fisken løber op på stranden, så han
kan træde ud af dens gab. Meget passende viser Sønderborg skipper
lavs gamle silkebanner, Jonas-banneret, fra 1614, hvordan profeten
smides i søen.7 På et sent kalkmaleri i Gudum kirke (ca. 1550) ses
både, at han kastes overbord og at fisken kaster ham op på stranden.
Analyserer man Jonas-historien som enhver anden overlevering,
og udelader man det religiøse, kan man nøgternt fastslå, at den be
står af to bestanddele, nemlig 1 : en skipperskrøne, som kan kaldes
„slugt af en hval“ eller „i fiskens bug“ (Aarne-Stith Thompsons
eventyrregister nr. i960 B, motiv X 1723.1.2), og 2: en trosforestilling
om, at den der har begået en brøde, bringer ulykker over et skib og
derfor skal kastes i havet (som eventyrmotiv Aarne-Stith Thompson

973*)-

Slugt af en hval

Det er ikke her vor opgave at følge skrønen om den store fisk,
hvalen, hajen eller hvad det nu er, der sluger et menneske, op gennem
årtusinderne.8 Nok er det at fastslå, at den er kendt gennem 2500
år, og at den stadig lever.9 Mærkeligt nok træffes den ikke i Sindbad
Søfarerens fortællinger i 1001 nat, men til gengæld giver den berømte
løgnebaron Münchhausen historien til bedste i sit tredje søeventyr
(Bürgers udgave 1786),10 hvor han fortæller, hvorledes han under
badning ved Marseille sluges af en stor fisk og kommer til at ligge
lunt men mørkt i dens mave. Den får mavepine, da baronen hopper
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Sønderborg skipperlavs Jonasbanner fra 1614 med en fremstilling af profeten,
der kastes i søen. — Efter J. Raben: Sønderborg Skipperlaug (Sønderborg 1934).

Banner of the sailors3 guild in Sønderborg with motif from the story of Jonah,
from 1614.

og danser skotsk reel i den, og den rejser sig op over søen, så en
italiensk koffardimand kan harpunere den. Under opsprætningen
giver Münchhausen sig til kende ved at råbe, og han kommer uskadt
ud efter at have ligget ca. 2^ time i maven. Efter en let forfriskning
springer han i søen og svømmer ind til stranden efter sit tøj.
Typen kan deles i et par undertyper. Den ene af disse beretter,
hvordan en eller et par mand siuges af en hval og ligesom Münch
hausen foretager sig noget voldsomt, så den må befri sig for dem.
F. eks. sidder de og ryger pibe, så den får kvalme og kaster dem op,11
eller de stikker en åre ud gennem bagen på den og vrikker sig i land.12
Man kunne kalde denne undertype „ved snildhed reddet ud af
fiskens bug.“

io8

Den anden type, som man med Gustav Henningsen kan kalde „det
overraskende optrin i fiskens bug,“ beretter, hvordan der kastes flere
genstande ud til den forfølgende hval (eller haj), og tillige et eller
flere mennesker. Da man får dyret sprættet op, ser man, hvorledes
de har arrangeret sig.13 F.eks. kaster en skipper en stol, derpå en
tønde rejer og til sidst sin svigermor ud, - og bagefter viser det sig,
at hun sidder derinde på stolen og piller rejer. Det kan også være en
gås, en pindestol og harpunerens kælling - og senere ser de hende
sidde derinde og ribbe gåsen. Der er mange muligheder. Det kan
f.eks. være en kasse appelsiner og forskellige besætningsmedlemmer,
der smides ud og siuges, f.eks. en handelsmand (jøde), en bergenser
(i speciel norsk udformning), en neger, en kineserdreng osv., og
bagefter sidder den, der har mest handelstalent og sælger appelsiner
i dyre domme til de andre. Det kan også være et par spillefugle, som
går overbord, og bagefter fortsætter de spillet - skak, kort - i fiskens
bug. Eller bådsmand og dæksdreng siuges, og de finder bådsmanden
siddende på sin stol og kommanderende drengen til at male dyrets
inderside himmelblå med hvide striber.
En lidt anden udformning fortæller,14 at skibstømmermanden dør,
og hans lig sættes overbord med en slibesten som vægt. Kokken, en
dreng, er fuld af sorg og springer efter liget. En haj sluger begge,
men den fanges og sprættes op, og derinde står tømmermanden,
der kun var skindød (!), og sliber sin kniv, mens drengen drejer
slibestenen; det var deres agt at skære sig ud.
Det der gør disse historier så pudsige er, at de dels er utrolige,
som alle skrøner er det, og dels at ingen af personerne i ringeste
måde synes at være benovede ved situationens farlighed. I deres
handlinger og optræden er der en ubønhørlig logik, som i sig selv
har en vis komisk virkning.
Mere i det fantastiske er historien om et orlogsskib, der uden at
mærke det sejler ind i gabet og ned i maven på en stor kæmpe,
som vader gennem Kattegat. De undrer sig over den tætte tåge og
affyrer så en kanon, men derved får kæmpen ondt og kaster skibet
op. Skibstømmermanden er for at redde sig sprunget over i en klippe-
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kløft; med sin økse hugger han trappetrin i bjergvæggen, men
uheldigvis er det kæmpens hule tand, han er havnet i; kæmpen piller
i tanden og får ham op mellem fingrene.15
Som man ser er det slugvorne væsen snart en stor fisk, snart en
hval eller en haj — ja endda en kæmpe. I nogle versioner tvinges
væsnet til at give sit bytte fra sig, i andre fanges det og sprættes op.
Men uanset alle varianter er det tydeligt samme fantasifulde møn
ster, der præger dem.
Selv om vi betragter temaet som af ren fabulerende art, er det
dog af interesse at se, om der kan ligge nogen realitet bag historien.
Gennemser vi søfartslitteraturen, finder vi virkelig et par beretninger
om folk, der bliver slugt af en hval. Således oplevede man i 1766
på en Nantucket hvalfanger, at en rasende hval kom med åbent gab
mod hvalbåden og stødte så hårdt til den, at kaptajnens søn, som
stod i forstævnen med sin harpun, fløj op i luften og havnede i det
åbne gab. Man hørte ham skrige, da hvalen lukkede kæberne om
ham, og da den drejede rundt og flygtede, så man halvdelen af hans
krop rage ud.16
I 1863 gjorde en hvalbåd fra den amerikanske hvalfanger „Maid
of Erin“ fast til en spermhval, som fo’r afsted med den. Tre unge fyre
blev bange og sprang overbord; de to blev fisket op, men den tredje
forsvandt i hvalens mund.17
I begge disse tilfælde så man intet mere til de stakkels opslugte.
Men der findes en historie, som skal være foregået 1903 på den
amerikanske hvalfanger „Star of the East“, om den 22-årige har
punér Jim Bartley, der befandt sig i hvalbåden på jagt efter en
rasende kaskelot, som i sin smerte splintrede båden og opslugte ham.
Han mærkede, som der fortælles, „hvorledes han gled gennem en
trang, mørk passage for derpå at havne i et stort rum, hvor der var
frygteligt varmt, og hvor væggene var bløde og drev af tykt slim.
Han befandt sig i hvalens mave.“ - Tolv timer senere var hvalen
død, og da den blev sprættet op, fandt de til deres forbløffelse Jim
Bartley i den. Han var bevidstløs, og ansigt og hænder var frygtelig
tilredt af den kraftige mavesyre. Efter et langt hospitalsophold kom
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han sig fuldstændigt, hvorefter han atter lod sig forhyre - som hval
fanger. Han skal være død kort før 1963 på et alderdomshjem i
Liverpool.18 En anden version, som citeres af Peter Freuchen,19 lader
hændelsen ske i 1891 og siger, at James Bartley lå 60 timer i maven
på hvalen, mellem røde rejer og anden føde. Han måtte bagefter
bindes fast i sin køje, og hver aften, når solnedgangen nærmede sig,
rystede han af frygt.
Mon ikke denne historie i virkeligheden er en moderne udform
ning af den gamle skrøne?
Hvadenten man er troende eller ej, synes det kun at være kaskelot
hvalen (også kaldet spermacethvalen), som er i stand til at sluge så
stor en bid som et menneske. Det er en tandhval, og dens gab kan
have en bredde af over 5 m. Blåhvalen, det største levende væsen der
findes, er en bardehval; den kan ikke sluge større dyr end rejer.20
Forøvrigt har Freuchen en anden eventyrlig historie om en kæmpe
aborre, der under den oceanografiske „Calypso“-ekspedition slugte en
mand; han slap dog godt fra det, idet han kunne kravle ud gennem
uhyrets gæller.21
At hajer har taget mennesker, er der også flere beretninger om,
men den har vel med sine uhyggelige tænder først bidt dem i stykker.
Cortemünde fortæller, at man i 1624 på et hollandsk skib fangede en
6 favne lang haj, som i sin vom havde tre menneskeben, en drenge
fod, et ben med læg uden fod, en arm med hånd og skulder, en
menneskekrop, ni bukkefødder, et bukkeskind, ti stokfisk, nogle alen
rødt lærred og et lille anker brændevin.22 Det er velsagtens en skrøne,
men er der nogen rigtighed deri, kan man vel tænke sig, at hajen har
lusket efter skibet og taget hvad der blev kastet i søen, deriblandt
de døde, som blev sat overbord.
„Jonas“, ulykkebringeren ombord

Bag profetens skæbne at blive kastet i søen for at redde skib og
mandskab står en anden gammel primitiv forestilling. Det er ikke
en offerhandling, ejheller en straf; det er en af værge handling. Vi
træffer den f.eks. i antikkens Grækenland og Rom.23 Man troede, at
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gudernes vrede ramte visse personer, der havde begået en udåd af
en eller anden art, og at de forfulgte dem for at straffe dem. Det
kunne f.eks. være mordere, ménedere, gravskændere, tempelrøvere.
Kom sådanne ombord på et skib, besudlede deres ugerninger skibet,
så det blev urent. Selv en syg kunne besmitte det, da sygdommen ofte
blev anset for at være en guddommelig straf for brøde. Når en sådan
forbryder var ombord, og skibet var besmittet, var det meget farligt
for dets fart, for guderne ville da enten forhindre dets fremgang, eller
de ville måske endda lade det gå under for at straffe ham. Derved blev
alle de andre ombord stedt i en voldsom fare, både på liv og ejen
dom, for samtidig med at den skyldige led sin retfærdige straf, gik
de jo selv til grunde, skønt de var ganske uskyldige. Det gjaldt derfor
om så hurtigt som muligt at finde frem til forbryderen forinden og
få ham af vejen, mest effektivt ved at kaste ham i søen, så den
truende fare blev afværget. Det er præcis det, der sker i profeten
Jonas’s historie. Gud er vred på ham, og alle ombord er derfor i
fare, selv om de intet har forbrudt. Lodtrækningen er den gudsdom,
hvorved tilkendegives, hvem den formastelige er, og ved at kaste
ham overbord redder de sig selv og skibet.
Et besudlet skib skulle renses. Vi har flere oldtidsberetninger om,
hvordan en sådan lustratio (renselsesproces) skete med præsternes
hjælp, med ofring af dyr og tre gange omføring af deres indvolde,
hvorefter disse dels kastedes i søen, dels brændtes på altre.
Frygten for misdædere, der hindrer sejladsen og er til fare for
skibet, træffes vidt omkring til alle tider, f.eks. inden for hinduismen,
hvor man også renser fartøjer, som er blevet urene.24 Selv i vor tid
renser man endnu på norske hvalfangere skibet, hvis man mener, der
er kommet noget ondt ombord, som volder uheld, enten ved at vaske
det grundigt eller „brenne bort det vonde“, f.eks. med krudt eller
fakler.25
En islandsk saga fortæller, hvordan besætningen på et skib, der
ikke kan få gunstig vind til afsej lingen, faster tre dage og derpå
kaster lod for at fastslå, hvem der kan være den skyldige.26 Denne
beretning er øjensynlig farvet af kristendommen. Uden tvivl har
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bibelens spændende historie om Jonas været anset som virkelig og
har været overført på sømandens dagligliv i kristen tid. Man har
troet, at der kunne være folk ombord, som kunne være en fare for
sejladsen, og man har ret tidligt med profetens navn kaldt dem for
Jonas’er.
Allerede i 1601 bruges denne betegnelse om en englænder John
Smith, der sejlede som passager på et pilgrimsskib fra Marseille til
Rom. De kom ind i dårligt vejr, og katolikkerne udpegede ham som
Jonah, dels fordi han var protestant, dels fordi han var englænder,
og det er jo en piratnation! De kastede ham derfor overbord for at
få godt vejr, men han reddede sig i land på en lille ø.27
Hvadenten Jonas’en er forbryder, kætter, udlænding eller andet,
de andre ikke kan døje, er han en mand, som man tror der klæber
ulykke og uheld ved.
Troen på lykke og ulykke, held og uheld er mærkværdig levende
blandt os alle, før som nu. Man anser det for en realitet, at lykke
og ulykke optræder i dagliglivet som en blind, ukontrollabel skæbne,
der i forfærdende grad bestemmer over ens liv. Man tror, at nogle
mennesker er særlig begunstiget af lykken, lykkens pamfiliusser, eller
forfulgt af ulykken, ulykkesfugle, og man er overbevist om, at nogle
bringer lykke og held til andre på grund af en eller anden ubestem
melig kraft i sig; de er lykkeb ringere. Andre derimod, og dem er der
vel desværre flest af, bringer ulykke og uheld over andre, tager lyk
ken fra dem, enten fordi de har begået en brøde, eller - vel endnu
hyppigere - fordi de har onde kræfter i sig; de kan måske have
sluttet forbund med onde magter, eller de kan slet ikke gøre for at
de er sådan. Til disse ulykkebringere hører de Jonas’er, man op
fattede som en realitet ombord, og som det gjaldt om at få uskadelig
gjort med det gode eller med det onde for at redde sig selv. I og
for sig er dette en ganske logisk tanke. Endnu i vore dage kan man
vel finde spor af Jonas-troen; i hvert fald blomstrede den kraftigt
i sejlskibenes tid. En gennemlæsning af sømandsmemoirer og fart
beretninger vil vise dette på slående måde.
En Jonas ombord kunne bevirke flere slemme ting, f.eks. at skibet

”3
ikke kunne løbe ud af eller ind i havn, at det kom i langvarig vind
stille eller i modvind, så rejsen forsinkedes og provianten slap op,
at det lå i tåge i dagevis, eller at det blev overfaldet af storm og
kom i havsnød.
Forskellige ulykkestilfælde ombord kunne også tilskrives en Jonas:
at søfolkene styrtede ned fra riggen eller gik overbord, at de blev
ramt af sygdom. Eller det kunne være småuheld, som i og for sig
ikke betød noget videre. Kort sagt kunne alt, som kunne forklares
ad naturlig vej, i primitive sind henføres til en person, ligesom man
i land var overbevist om, at uheld måtte skyldes hekse, forgørelse,
onde øjne og lignende.
En Jonas kunne selvfølgelig en hvilkensomhelst af mandskabet
være, specielt en, man ikke kunne lide,2S eller søfolk af andre na
tioner, f.eks. en dansker på et engelsk skib,29 men typisk er det vel
nok, at man ofte udså sig den svageste ombord, f.eks. skibsdrengen,30
eller folk, som havde en eller anden legemlig skavank. Alene det at
være lidt skeløjet var nok til at mistænkeliggøre én; man sagde, at
en sådan ikke kunne bruges som rorgænger, fordi han ikke kunne
holde kursen, og man regnede hans legemsfejl for en højere straf og
ham selv for farlig.31 Nogle folk anså man på forhånd som stående
i forbindelse med onde magter, især finlapperne, alle finske søfolk
uden undtagelse. Tit var det passagererne, man havde mistænkt,
især dem, man havde et horn i siden på, f.eks. jøder eller tyrkere,32
og også anderledestroende, kættere, fritænkere.33 Selv en skuespiller,
som gik op og ned ad dækket og mumlede sine roller, kunne risi
kere at blive beskyldt for at være en Jonas og truet med at blive
smidt overbord.34 Og i al almindelighed kunne det være kvinder,
præster og sagførere, som vi senere skal se.
Nogen brøde hos Jonas’erne nævnes i almindelighed ikke i vidnes
byrdene fra nyere tid, bortset fra at man mere eller mindre spøge
fuldt påstod, at de søfolk, der ikke havde betalt deres gæld til pigerne
i sidste havn, var skyld i at vinden blev væk.35 Det er en udbredt
mening, som svarer til, at man for sjov sagde, at hjemrejsen altid
gik hurtigere, fordi pigerne i land trak skibet hjem.
9
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Et tilfælde fra i68o’erne tangerer dog den gamle tro fra antikken.
Hvalfangeren „Hoffnung“ af Rotterdam lå i Nordnorge, og en finlap, som var dømt til døden på grund af ægteskabsbrud, søgte til
flugt ombord. På hjemrejsen kom de da også ind i en frygtelig
storm, og folkene ville kaste lappen overbord. Kaptajnen gemte ham
dog i sin kahyt, så de blev forhindrede deri.36
Forøvrigt kunne også genstande optræde som Jonas’er, f.eks. en pøs,
som stod i vejen, en kniv, som man troede bevirkede ulykker, eller
en jolle, som man mente havde druknet folk.37 1929 fortælles, at
kaptajnen på det amerikanske fuldskib „Tusitala“ på rejse New
York-Honolulu var overbevist om, at hans grønmalede kurvestol på
poop’en var skyld i, at de lå stille i kalmebæltet i ugevis. „So you
are the Jonah, are you? Well, Til fix you!“ skreg han og smed den
agten om bagbord - men den blev i flere dage ved med at flyde
bag skibet.3S
En sådan handling må ikke forveksles med den ofte forekommende
ofring af genstande til søen for at få vind: pengestykker, en skinke,
lidt tobak, skippers gamle hat, en medbragt abekat, skibshunden
ell. lign.
Den tidligere metode at trække lod for at finde Jonas’en39 træffes
ikke i vore vidnesbyrd fra de senere århundreder. Allerede i middel
alderen ivrede kirken mod den slags metoder, som ansås for at for
støde sig mod det første bud i Moseloven.40 Men man mente for
øvrigt, at der var andre måder at kende ham på. Det kunne f.eks.
være én, om hvem man vidste, at han tidligere havde haft uheld
og altså måtte være en ulykkesfugl. Ombord på fuldskibet „Loch
Ard“ af Glasgow blev således i 1878 den 19-årige apprentice Tom
Pearce, der før havde været med under et skibbrud, og hvis far
ovenikøbet var omkommet på søen, anset for at være en Jonas, og
sandelig om ikke skibet strandede på Australiens kyst!41 Det kunne
også være en sømand, som måske nok var dygtig, men som altid var
sur og pessimistisk og gik og spåede alle slags ulykker, så kammera
terne blev nervøse og til sidst anså ham for en ulykkebringer.42
Rorgængeren som sådan var særlig udsat for at blive mistænkt
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for at være skyld i vindstille og modvind. „Sig mig, der er vel ikke
uheld ved dig?“ kunne skipperen sige.43 Især hvis vinden skrallede
eller døde hen, når en bestemt sømand kom til rattet, var det tyde
ligt nok. Han måtte så ikke mere få rortørn eller betræde agter
dækket.44 Nogle kaptajner prøvede simpelthen hele mandskabet som
rorgængere ved begyndelsen af rejsen for at fastslå, hvem der kunne
være en Jonas.45
At man gerne ville kaste en Jonas i søen, er sikkert nok, men
i virkeligheden har vi ingen sikre beviser for, at det blev gjort, bort
set fra det tidligere nævnte fra 1601. Et eksempel, som formentlig er
litterært, giver dog Jack London i sin roman „Rundt Kap Horn“:40
tømmermanden, en finne, ombord på det amerikanske fuldskib
„Elsinore“ ansås for at være en Jonas, som var skyld i, at de ikke
kunne komme rundt om Hornet, og en skønne dag var han forsvun
det - kastet overbord. Resultatet var, at de fik gunstig vind og
rundede Kap Horn. Det skal have været i 1913.
Mandskabet kunne ofte blive enigt om, at Jonas’en skulle smides
overbord, mens kaptajnen og officererne holdt hovedet koldt og
forhindrede denne grusomme gerning.47 På en af de første danske
ekspeditioner til Ostindien (1622), mente man, at en af det Ost
indiske kompagnis direktører, som var ombord, var en person, „der
ikke fulgte nogen lykke med,“ men man turde selvfølgelig ikke gøre
noget ved ham, selv om skibet kom i stor fare.48
Det har ikke været morsomt at blive udpeget som en Jonas, især
ikke for en værgeløs ung fyr. Han var syndebukken, som måtte bære
ansvaret for alle ulykker. Han kunne ikke bevise sin uskyld, alle var
på nakken af ham, og livet blev et helvede for ham. Truslen om at
blive lempet overbord en mørk nat stod stadig for ham, men selv
om det ikke gik så slemt, blev han dog isoleret og skyet som en
spedalsk og måtte stadig høre kammeraternes bebrejdelser, at hvis
de havde vidst, han var ombord, ville de aldrig have taget hyre på
skibet.
Vi har nemt ved at se, hvor tåbeligt og ubarmhjertigt mand
skabet handlede, og hvor mange ulogiske følelser, der virkede i de
9"

116
primitive sind: diskriminering af svage, af folk med legemlige ska
vanker, af anderledestroende, af ikke-dusinmennesker; nationale for
domme, racehad; det meste vel ubestemt antipati i al almindelighed.
Det var en lynchmentalitet, der blev oppisket hos folk, som ellers
var godmodige og sindige mennesker. Men man må ikke glemme, at
søfolkene troede på Jonas-ideen og mente at handle i selvforsvar.
Dette hindrer selvfølgelig ikke, at det for den stakkels paria psyko
logisk set var af tragisk virkning at blive brændemærket.
Alle disse tåbeligheder har vi masser af tilsvarende eksempler på
i vore dage. Men allermest kommer man til at tænke på de slå
ende paralleller vi har i hekseforfølgelserne i renæssancetiden, hvor
uskyldige kvinder blev forfulgt på livet. Ligesom det ofte var tilfæl
det med de såkaldte hekse, kunne det også komme så vidt ombord,
at de forfulgte Jonas’er brød sammen og virkelig selv troede på,
at de var skyldige, mest selvfølgelig hvis de bar på en eller anden
brøde. Et eksempel herpå fortælles fra det amerikanske skib „Pre
sident“ 1827:49 en sømand betror styrmanden, at han føler, han er
skyld i den storm, de har mødt, da alle de skibe, han har sejlet med
før, har været udsat for ulykker, og det må skyldes hans „wickedness.“
Han springer derfor frivilligt i søen, og stormen hører op. Videre
fortælles, at de på hjemrejsen møder storm igen, og da de opdager,
at hans skibskiste endnu er ombord, kaster en af dem den i søen,
mens han siger en bøn til Gud om at standse stormen, og tillige
beder den overbordsprungne om forladelse. Derefter ophører stor
men. Imidlertid varer det ikke længe, før næste storm indfinder sig,
og mandskabet er klar over, at der stadig må være nogle af hans
ting ombord. De søger og finder hans gamle støvle, og først da den
er kastet overbord, føler sømændene sig i sikkerhed.
Moralen er: det onde må udryddes med rode! Der er noget gam
meltestamentligt ubønhørligt i denne grusomme beretning.
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Finlapper> kvinder og præster ombord

Foruden Jonas’en kan der være andre personer ombord, som ikke
er velsete, fordi man knytter al mulig ulykke til deres blotte tilstede
værelse. Således er de næsten på forhånd mærkede som Jonas’er.
Blandt søfolkene er det især de finske, man skyr. Man regnede
dem rask væk allesammen for lapper, om hvem man vidste, at de i
almindelighed var fulde af trolddom og sorte kunster, og det betød
ofte kun lidt, at finske søfolk regnedes blandt de ypperste i verden.
Troen på finnernes heksekunster mødes allerede i sagatiden,50 og
den kan spores helt op i vort århundrede.51 1903 siges ligefremt, at
det er uheldigt at have en finsk sømand ombord, og at han regnes
for at være en Jonas.52 Det var ikke rart at blive omtalt som „finlap“
og helt isoleret fra sine kammerater, som mange blev. Sprogvanske
lighederne gjorde heller ikke sagen bedre.
Fra gammel tid har søfolkene frygtet kvinder ombord. Man var
sikker på, at de bragte ulykke, og ingen var trygge, når der f.eks.
var kvindelige passagerer med. Ovenikøbet var en diskussion om
kvinder nok til at forårsage en storm,52 så ømfindtlige var de ube
stemmelige magter, der havde med den slags at gøre!
Grunden til frygten for kvinder ombord kan ved første tanke
formenes at være den rent praktiske, at de bragte uro i mands
samfundet på et skib, hvis besætning måske i månedsvis skulle være
uden regelmæssigt seksualliv. Men det er ikke alene grunden. Fiskere
var f.eks. også bange for kvinder, når de udøvede deres erhverv,
og det var håndværkerne i land ligeledes. Det kan være en køns
mæssig begrundet angst for at kvinder trængte sig ind på arbejds
pladsen, mandens område, men det kan vel snarere skyldes, at man
opfattede kvinden som i nogen grad mere tilbøjelig til at give sig af
med heksekunster, måske også at hun efter sin natur kunne være
uren og derfor kunne besmitte arbejdsstedet.
Selv om man blev ved med at se betænkeligt på kvindernes nær
værelse ombord, kunne man dog ikke undgå, at de kvindelige pas
sagerers antal steg jævnthen. og at kaptajner på langfarere mere og
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mere tog deres hustruer med på rejsen. Men om ikke for andet var
søfolk bange for, at disse skulle kommandere hele skibet.54 Her
møder vi altså en ren psykologisk begrundelse.
Næsten lige så farligt var det at have præster ombord; det ville
betyde ulykke, storm, modvind, lang rejse. På landjorden var præs
ten god nok, men ikke på søen!55 Mange skibe havde dog skibs
præster, men søfolk var ikke glade for dem.
Pudsig er den bemærkning, som kaptajnen på den engelske klip
per „Omba“ kom med, da de lå i vindstille: „Oh, if the Lord will
only forgive me this once for carrying a parson, I’ll never do it any
more!“56 Man skulle næsten tro, at præsten var fandens og ikke
Guds mand, - men denslags tro har ikke meget med kristendom at
gøre.
Grunden til denne fordom er nok den, at præsten besøger døende
og begraver døde og derfor er forbundet med tanken om uheld. Der
er også i folks bevidsthed noget uhyggeligt ved deres lange sorte
triste ornat, og det har utvivlsomt spillet en vis rolle.57 At præster
ofte kunne mere end deres fadervor, vidste man også; de kunne være
farlige af den grund. Man kan vel heller ikke helt afvise den faktor,
at en gammel, halvglemt tro på, at den onde stadig er på jagt efter
præsten og derfor vil ødelægge ham og dermed skibet, hvorved de
alle vil forgå, muligvis kan ligge bag.5S På den måde er han som en
slags Jonas, om end i Guds tjeneste.
At også sagførere var ildesete ombord, må nok nærmest ses i ana
logi med præsterne, men bunder ikke i nogen overtro fra først af.
Sømændene hadede embedsmænd i almindelighed og prokuratorer,
som de aldrig ventede sig noget godt af, i særdeleshed. Hvem havde
nogensinde set en sømand få sin ret, hvis han for domstol eller kon
sul ville klage over den behandling, han havde fået, eller den uret,
han havde lidt gennem skipper og reder? Og tilmed gik sagførere
ligesom præster i sorte kapper eller højtideligt tøj og med små sorte
tasker eller måske endda med paraply, og det var nok til at gøre
dem mistænkelige.59
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Moderne søfolk er gerne stolte af, hvor overtroisk man var på
søen i ældre tid og stadig er. Imidlertid er der ingen tvivl om, at
megen af den tro, som de mener er deres specielle maritime ejen
dom, i virkeligheden er medbragt fra land eller i hvert fald nær
beslægtet med almindelige trosforestillinger. Selv Jonas-troen har
mange nære berøringspunkter med gængs overtro om hvordan man
værner sig mod ulykken og søger at skaffe sig lykke.
Der raser altid storme over verdenshavene nogle steder, og der
er altid modvind og vindstille andre steder. Hvis der hvergang man
mødte denslags skulle udpeges en ansvarlig Jonas, ville det simpelt
hen ikke være til at bære. Selv om vore eksempler er forstemmende
talrige, må vi dog gå ud fra, at der har været flest fornuftige folk,
som forstod, at storm og stille er naturens værk og ikke onde mag
ters. Vi kan ikke opstille nogen statistik over, hvor mange Jonas’er
der har været udpeget i tidens løb, men vi kan nemt blive enige om,
at der har været alt for mange, - uden at vi vil gå i rette med for
tidens tænkemåde.
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JONAH, PROPHET AND BRINGER
OF ILL LUCK
Summary
An examination of the book of Jonah in the Old Testament will show that the
story of the prophet’s adventures at sea was made up of two parts: 1. a tra
veller’s tale of a person swallowed by a large fish, and 2. the superstition that
some one on board ship brings bad luck to the ship and its crew and must
therefore be thrown into the sea. Both these components still survive in sea
men’s stories and superstitions and are very old. Jonah lived about 785 BC.
The tale of a “man swallowed by a fish (shark, whale)” is common among
seamen (Aarne-Stith-Thompson’s Types of the folk-tale No. i960 B, motive
X 1723.1). It can be divided into two sub-types: 1. “By cunning rescued from
the fish's belly”—the man dances in the fish’s belly, smokes tobacco or some
thing similar so that the fish is forced to vomit him up; 2. “The strange epi
sode in the fish's belly”—objects and persons are swallowed by the fish and
then the persons settle down in its belly as if nothing had happened, using
the objects, working with them, selling them, etc.
The superstition that a person could bring misfortune upon a ship was
known in antiquity when it was thought that the gods pursued a man who
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had committed a crime. If he took refuge aboard a ship the rest of the crew,
though innocent, were in danger as the gods were likely to punish the guilty
man by striking the ship. Therefore it was necessary to get him off the ship
as quickly as possible, eg. by throwing him overboard, and thereby purifying
the ship. In the days of sail, in fact right up until our own day, seamen be
lieved there was a “Jonah” aboard if a ship suffered a series of misfortunes.
And though in only very few cases he was actually thrown overboard his
position was, to say the least of it, uncomfortable. Often it was the weakest
man on board who was singled out as Jonah, or one who was not like the
others, a foreigner or one who held another faith, for example. Finnish sea
men particularly were feared—and still are—as they were thought to have
knowledge of magic, and women and priests were also disliked because it was
thought they brought bad luck. The crew could easily come near to lynching
the person they thought responsible for their bad luck. Seamen believed from
the bottom of their hearts that such persons constituted a real danger for
ship and crew.

SVENDBORGSUNDS SIDSTE

BRAMSEJLSKONNERT
Hvad gamle logbøger og skibsregnskaber fortæller
Af

F. Holm-Petersen
Skaberen og lederen af „Søfartssamlingerne ved
Svendborgsund“ i Troense, F. Holm-Petersen, er
velkendt for sit omfattende forfatterskab vedrørende
dansk sejlskibssøfart især i de sidste hundrede år.
Her skildrer han 3-mastet skonnert „Vera“s liv og
skæbne. Den var bygget 1901 og var hjemmehø
rende på Thurø. Sådan set er det en ganske typisk
og almindelig historie, men „Vera“ var den sidste
bramsejlskonnert i søfartscentret ved Svendborgsund, og da den strandede i 1935, afsluttedes et
glorværdigt kapitel i dansk og sydfynsk sejlskibs
farts historie.

Dersom man har været så heldig at opleve den situation at anduve
indsejlingen til Svendborg fra øst, ser man Svendborgsund, der som
et fløjlsbånd - ja, ved sommertid næsten Middelhavs-blåt i farverne
- slynger sig mellem de grønne øer.
Om bagbord har den sejlende beskuer Tåsinge med den gamle
sømandsby Troense’s velholdte bindingsværkshuse tittende frem mel
lem grønne træer og buske, og den skovklædte kyst, der snor sig
rundt den gamle sejlskibsankerplads Pilekrogen, hvor for ca. 100 år
siden skonnerter, små brigger og barkskibe lettede for at gå på lang
fart, som for adskillige skibes vedkommende betød Sydøstasien, Kinakysten og det fjerne sibiriske Rusland.
Vendes blikket til den anden side, om styrbord, har man Thurø
med dens velplejede frugthaver og små, pyntelige huse lige ned til
stranden. Den lille 0 Kidholm ligger som et skærmbræt om vinteren

124

for den krasse østenvind ind mod den vældige Thurøbund, som
næsten skiller Thurø i to dele, og hvor der for 40-50 år siden ved
vintertid, når skibene var vendt hjem fra England med årets sidste
kullaster og isen bandt Østersø-havnene for sejlads, lå fyldt med
slanke klipperskonnerter, de fleste hjemmehørende på den engang
så driftige søfartsø.
Skarøksernes og kalfatrejernenes karakteristiske melodi, der har lydt
fra de 21 træskibsværfter, som i tidens løb søsatte så mange smukke
sejlskibe langs sundets bredder, er forlængst forstummet, når man
da lige undtager det gamle, hæderkronede Ring-Andersen Træskibs
værft inde i Svendborg, som endnu i ny og næ bygger en fiskekutter,
thi ellers er træskibsbygningen ved at gå over i historien.
Med de mange træskibsværfter og sejlskibsrederier’s ophør for
svandt efterhånden de sidste af de mange sejlskibe, hvis sirligt,
fint udskårne navnebrædder på de kønne agterspejle bar hjem
stedernes navnetræk, Svendborg, Thurø og Troense, som i sejlskibs
tidens gyldne år var almindelige kendte navne overalt i havnene på
den vestlige halvkugle.
I begyndelsen af 1930’rne husker jeg, at der i Svendborg, ude
mellem de ældgamle fortøjningspæle i nordre havn, om vinteren lå
en række sejlskibe oplagte. Særligt erindrer jeg en mørk vintermorgen
nede ved fiskerbroen ud for toldkammeret. En østlig storm var i anmarch, sneen hvirvlede ned, råt og rigtig ubehageligt var det, men
på broen gik de gamle søfolk og fiskere og snakkede og røg tobak
med kraverne godt op om ørerne. Den durrende og syngende lyd af
vindens tag og sus i rig og stag på de oplagte sejlskibe kunne tydeligt
fornemmes. Det der imidlertid bed sig fast i min hukommelse var
nogle bemærkninger, som kom fra to af de tilstedeværende søfolk,
nemlig at nu var den lille tremastede skonnert Fortuna solgt for kun
5-6000 kr. til Sverige, og den kønne tremastede bramsejlskonnert
Ellen var gået samme vej for den latterlige pris på 16,000 kr., der
var simpelthen panik i foretagendet, mente de to gamle, og skamme
ligt var det jo.
Begge disse skonnerter lå mellem pælene nær den gamle, tjærede,
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portmalede Grønlands-brig Hvalfisken, dengang øvelsesskib for sø
mandshøjskolen. Men der lå andre: de større klipperskonnerter (sletrigget) Johanne og den noget større 4-mastede skonnert Nordborg,
3-mastet skonnert Emanuel, den gamle tremastede skonnertbrig Hil
dur af Timmernabben (førhen af Marstal), 3-mastet topsejlskonnert
Svanhild af Skillinge (disse to svenske sejlere lå der kun fordi de
havde losset deres sidste trælaster kort før jul og derfor oplagdes i
Svendborg for vinteren). Det største af de oplagte skibe var dog den
4- mastede stålskonnert Caroline af Marstal på ca. 800 tons d. w., som
grundet på tidernes ugunst henlå som kornpakhus.
En halv snes mindre jagtbyggede tre- og to-mastede for-and-agterskonnerter fuldendte billedet af oplagte sejlskibe i Svendborg havn.
(Heri medregnet de skibe, der lå ved Ring-Andersens værft).
Tidligt på foråret kom der så en dag endnu en tremastet skonnert,
under bugsering fra Troense, en sejler, som jeg ikke tidligere havde
set under mit arbejde som volontør i et skibsmæglerfirma, der ellers
nok førte mig rundt i havnen mange gange daglig. Det var en køn
bramsejlskonnert, og det jeg hæftede mig særlig ved var dens lyse
gule malede ræer, som just ikke var det almindelige for de sydfyenske
skibes vedkommende. På skibets karakteristiske elipseformede hæks
navnebrædder, omkranset af udskårne dannebrogsflag, læste jeg Vera
af Thurø.
I modsætning til de andre oplagte sejlskibe kom Vera ikke til at
ligge stille ret længe. En morgen var der kommet søfolk ombord i
skuden, og de var nu i fuld gang med at slå skonnertens mange sejl
under. Den følgende dag varpedes den over til Holmen og indtog
sandballast. Alle gode tegn på sejlads igen. Når jeg nævner gode tegn,
skyldes det naturligvis 30’rnes begyndelse, hvor tilstandene var så
katastrofale for skibsfarten, og i særlig grad for de endnu tilbage
værende sejlskibe. Fragtmarkedet var elendigt, og uden penge i rederi
kassen til indbygning af hjælpemotor var disse skibe så godt som
dømte til at forlade dansk flag.
Men her var underet altså sket. Endnu skulle en sydfyensk tre
mastet skonnert strække sine sejl og forlade oplægningens mareridt.
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Kort tid efter var de resterende „rene“ sydfyenske sejlskibe afhændet
udlands eller havde ved store økonomiske anstrengelser fået motor
indbygget. Med een gang blev Vera den eneste bramsejlskonnert, der
var tilbage ved Svendborgsund, derfor skal den have sin minderune
her.
På mit arbejdsbord ligger foran mig bl.a. fire af Vera's gamle
logbøger ( skibsjournaler ), som jeg ved et tilfælde for mange år siden
reddede fra vaskekedlen. Bøgernes saltvandsplettede og forskellig
artede udseende vidner om, at de har været langt omkring, og at det
just ikke har været „damesejlads“ hele tiden. Når man slår op i dem,
får man dette bekræftet, ja med lidt fantasi til hjælp kan man næsten
fornemme vindens susen i en frisk passat! Bøgernes autorisations
steder fortæller også lidt om årene derude, en er leveret af den
danske konsul i Barcelona, en anden er købt i Reykjavik, og en
tredie er autoriseret af den danske konsul i Jacksonville, Florida.
Men inden vi fordyber os i de gamle skibsjournaler, skal vi se lidt
på selve skibet og dets rejser over havene, som følger en ret så de
vierende kurs.
Vera byggedes på Thurø af den i sejlskibstiden kendte og værd
satte skibsbygmester og skibsreder Jens Phillip Jørgensen og blev søsat
fra hans værft ved Saugskær i Thurøbund vinteren 1900, så at den
kunne være klar til foråret 1901.
Som de fleste af de hjemmehørende skonnerter med en brutto
tonnage på 150/200 tons og derover blev Vera rigget som tremastet
bramsejlskonnert. Ved registreringen kom den til at måle 224 bruttotons, dimensionerne var 109,5 f°d lang, 25,8 fod bred og 11,5 fod dyb,
bygget af eg.
Financieringen til bygningen af Vera foregik efter datidens sæd
vanlige skabelon, dvs., at bygmesteren og føreren tog de større parter,
underleverandører, såsom sejlmager, rebslager, smed, blokkedrejer,
slagter og skibshandler samt eventuelle andre, ældre skibsførere, teg
nede sig for resten, og så havde man rederiet Tremastet Skonnert
Vera.
I lighed med en mængde andre skonnerter, der byggedes hos
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3-mastet bramsejlskonnert „Vera“ på byggebeddingen på J. Ph. Jørgensens
værft i Thurø før søsætningen 1900. Bygmesteren står som nr. 3 fra venstre
forneden. Det pyntelige navnebræt er afdækket, dannebrog vajer, og tømmer
folkene glæder sig til „løbegildct“. - Foto i Søfartssamlingernes arkiv, Troense.

Three masted schooner “Vera” before launching from the famous shipyard of
J. Ph. Jørgensen on the island of Thurø, 1900.
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J. Phillip Jørgensen, var denne selv korresponderende eller besty
rende reder.
Vera byggedes til kaptajn L. G. Jensen, Thurø, og besætningen be
stod af ialt 7 mand (inch føreren), mønstret til uindskrænket fart!
Den første halve snes år sejlede skonnerten i den vanlige nord
europæiske fart, med afstikkere til Hvidehavet og enkelte rejser over
Atlanterhavet til New Foundland og retur til England samt en Mid
delhavsrejse i ny og næ, når noget lønnende tilbød sig. Et enkelt års
positioner illustrerer bedst sejladsen, lad os derfor for eksempel se
hvor Vera sejlede et af de første år, 1903: 11/1 Assens, 2/2 Svend
borg, 20/2 Frederiksstad, 31/3 Aberdeen, 21/4 Bridgeness, 14/5 Bo
gense, 9/7 Archangel, 3/11 Ålborg, 24/11 Langesund, 17/12 Warkworth/Tyne.
Som før omtalt var skibsbygmester J. Ph. Jørgensen, der oprindelig
selv havde været navigatør, men på grund af sygdom havde måttet gå
i land i en ung alder, reder for adskillige sejlskibe.
En trykt årsopgørelse til parthaverne: „Sammenligning over forskel
lige skibe i Rederiet for Aaret 1911“, som er bevaret i Søfartssamlin
gerne i Troense, giver en meget interessant redegørelse over de øko
nomiske forhold, og om sejladsen for de 11 skonnerter, som dette år
disponeredes af J. Ph. Jørgensen:
Det drejede sig om de tremastede bramsejlskonnerter Vera, 200 rgt,
Activ, 195 rgt, Cornwall, 184 rgt, Martin Nisson, 188 rgt, Ludvig,
152 rgt, Primula, 154 rgt, Ebenezer, 154 rgt, Iris, 150 rgt, Haabet,
135 rgt, 2-mastet bramsejlskonnert Elise (kaldet „Smukke Elise“),
128 rgt, og de tre 3-mastede bramsejlskonnerter Valdemar, 133 rgt,
Brødrene, 136 rgt, og G. R. Berg på 144 registertons, der med und
tagelse af sidstnævnte alle sejlede pænt.
Den største opsejling havde Martin Nisson med 22.996 kr. i ind
sejlet fragt med 12 måneders sejlads og med en „virkelig fortjeneste“
på 9.016 kr. der gav en udlodning til parthaverne på 7.600 kr.
Vera viste årets næstbedste resultat, idet den havde opsejlet ialt
20.248 kr. og uddelt 4.800 kr. til parthaverne. „Sammenligningen“
fortæller videre om Vera:
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3-m. skonnert „Vera“ af Thurø med de fleste sejl sat, løbende for vinden. Hun
fik aldrig indlagt motor og forblev i dansk eje indtil forliset 1935 som den
sidste bramsejlskonnert ved Svendborg toldsted. - Foto fra 1934 i Søfarts
samlingerne, Troense.
Three masted topgallant schooner “Vera” under juli canvas in 1934,
going without auxiliary motor. She was wrecked in 1935.

„Alder ioj4 år, i fart 12 måneder, anskaffelse af tovværk 173 kr.,
sejl 287 kr., uddeling til parthaverne 4.800 kr. I kassebeholdning ved
årets begyndelse 772 kr., kassebeholdning ved årets slutning 1096 kr.,
virkelig fortjeneste 5584 kr. Opsejlet per måned 1687 kr., udbytte per
måned 465 kr. Opsejlet den tid skibet har været i fart 20.248 kr.
Laster inde 7, ballaster inde 2.
Pladser besejlet: Sandefjord, Grangemouth, Dysart, Sandefjord,
Christianiafjord, Kinsale, Ardrossan, St. Johns NF, Liverpool, Svend
borg, Räfsö, Charlestown.
Uden større havarier og uheld sejlede Vera støt de følgende år. Det
var jo i tiden op til den første verdenskrig, hvor fragtmarkedet for de
danske skonnerter viste en vis stabilitet, og hvor tiderne gennemgående
10
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var ret gode, hvilket ikke mindst viste sig derved, at der byggedes sejl
skibe i snesetal rundt på værfterne langs de sydfyenske øer og på Ærø.
Da krigen udbrød i august 1914, og under indtryk af det sørgelige
tab, der forvoldtes den sydfyenske sejlskibsflåde allerede i krigens
første uger, hvor den i Bregninge skov ved Troense byggede tre
mastede skonnert Gæa løb ind i et ukendt minefelt i Nordsøen den
27. august og minesprængtes, hvorved tre mand af besætningen mis
tede livet, besluttede mange sejlskibsredere at tage deres skibe hjem
over tidligt dette efterår, eller fragte dem i mere indenskærs Østersø
fart, hvor tilstandene endnu var temmelig fredelige.
Det traf sig så heldigt for Vera's vedkommende, at hun netop var
på vej hjemover i august, kommende fra Fowey med chinaclay be
stemt til Kotka. På rejsen blev København anløbet, og da krigen jo
var udbrudt, nægtede besætningen med god ret at fortsætte med
skibet. Først hen i oktober kunne Vera med ny besætning fortsætte
sin afbrudte rejse. Fører var nu kaptajn M. Emil Jensen, Thurø.
Efter at have losset sin engelske last i Kotka, skiftede Vera hen til
Räfsö, hvor der indtoges trælast til Nakskov i november. Rejsen til
Nakskov, der måtte gå norden om Sjælland som følge af minefelter,
tog 25 dage og blev ret stormfuld. Medens skibet befandt sig i Øster
søen natten mellem 12. og 13. december i hivende, stormende kuling,
indtraf den sørgelige hændelse, at en ungmand Alf. Kroli blev slået
overbord af skonnertbommen og druknede. I det hårde vejr var et
hvert redningsforsøg umuligt. 21. december kom man ind til Nakskov
med flaget på halvt.
Vi skal nu kigge lidt i V era's skibsjournaler: „Kom hjem til Thurø,
8. Januar 1915 under Bugsering fra Nakskov, hvor Skibet havde
ligget under Losning af Træ fra Räfsö i Tiden 21/12-1914 til 7/1
1915“, skriver kaptajn Jensen ved ankomsten til hjemstedet.
I Thurøbund lå Vera herefter oplagt til i begyndelsen af maj
1915, og så fortæller journalen igen: „Fredag 28 Maj 1915, Kl. 7
Morgen fik Damper og slæbte ud på Lunke og ankrede. - Lørdag
29. Maj 1915 lettede Kl. 7, satte Sejl og styrede behørig Kurs nord
efter. Rejse Thurø til Dysart, om Gud vil“.
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Ingen ombord havde sikkert dengang tænkt sig, at der skulle hengå
næsten fem lange år, før Vera atter genså de danske kyster!
Efter 13 dages rejse ankredes udfor Dysart på Leithfjorden, den
gamle udskibningsplads for kul i sejlskibstiden, som forlængst er ned
lagt. På grund af krigsforholdene blev det et længere ophold, idet
der hengik 30 dage, før Vera atter kunne strække sejl og med sin
kullast sætte kurs nord over mod saga-øen. Journalen nævner at
man havde meget stille og flovt vejr, og Seydisfjord nåedes først efter
19 dages rejse. Herfra gik Vera i ballast den lange vej til Miramichi
i St. Lawrencegulfen i Canada, en tur, der tog 51 døgn.
I Miramichi indtoges trælast bestemt til Cork. Det blev en hård
og stormfuld efterårsrejse, hvor Nordatlanten rigtig tumlede sig med
den forholdsvis lille Thuriner-skonnert.
Storm fulgte på storm, og efter 19 døgns urolig rejse mødte man
12. november 1915 orkanagtige vestlige storme, der varede i adskil
lige døgn. Herunder måtte Vera underdreje, og da den arbejdede
hårdt i den svære sø, blev det forsøgt at bryde denne ved at rulle en
lang græstrosse ud, og af planker lavedes yderligere en slags bølge
dæmper, men det hjalp kun lidt, for en svær sø kom over skibet og
forskød dækslasten og kabyssen ned i læsiden, samtidig med at den
rev en del af dækslasten over bord. Efter 28 dages rejse nåede Vera
dog omsider Cork. Derfra gik rejsen til Fowey, hvor der lastedes
chinaclay til Genua. Turen ned til Gibraltar, hvor man som følge af
krigen skulle anløbe for inspektion, tog 20 dage, og med en for
sinkelse på 3 dage kunne Vera fortsætte rejsen.
Efter ca. 40 dages rejse fra England mødte man atter svære storme
af NNV. Herom fortæller journalen: „Fredag 18. Februar 1916 Kl. 9
Aften fik en meget svær Sø over, som løsrev forreste styrbords Vand
fad, slog Jolleklamperne i Stykker, bøjede Surringerne, ligesom Jollen
fik slaaet et Bord ind, knækkede Surringer, og Skibet begiver sig i
alle Sammenføjninger, det slingrer haardt i den vældige Sø. - Kl. 4
Morgen pejledes Capraio fyr i SØ til Syd, giss. Afstand 10 Miles. Da
det paa Grund af den voldsomme Sø og svære Storm ikke kunne lade
sig gøre at sejle Skibet klar af Land, afholdtes Skibsraad, og det blev
10*
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enstemmig vedtaget at forsøge at komme ind i Læ af Asinaro Island.
Kl. 6 holdt af ind, rundede Capraio Point, pejlet samme KL 8 i
Sydvest, i miles Afstand, og fortsatte rundt Øen og ankrede Kl. 11.30
for begge Ankere og 30 Favne Kæde for hvert, gav senere 60 Favne
for begge Ankere. Lørdag 19. Februar 1916 til Ankers på Reale Road
stead, Morgen, Vinden NV til Vest, Orkan og Storm, haard, let
skyet, gav mere Kæde, 90 Favne for Styrbords Anker og 75 Favne for
Bagbords Anker“ og så den sædvanlige lakoniske tilføjelse: „Forrettet
Skibsarbejde, udbedret paa Rigning, etc, etc.“ Søndag 20. februar
1916 morgen: „Vinden NV, haard Storm, letskyet, helligholdt Dagen,
læns ved Pumpen.“
Næste dag, da vejret havde bedaget sig, lettede Vera igen, og den
26. februar ankom hun til Genua. Herfra sejledes til Ibiza, hvor der
lastedes salt til Nordfjord på Island, - en 57 dages rejse. Det store spørgsmål ombord var nu hvor næste tur gik hen. Frag
terne fra Canada var steget, og krigsfaren i Atlanterhavsfarten var
endnu intet at regne i modsætning til sejladsen på Nordsøen. Så
rederiet valgte atter at sende Vera vestover i ballast, destinations
havnen blev igen Miramichi, hvortil skibet havde 52 dages rejse.
Vi er nu nået frem til september 1916. Canada-trælasten lossedes
i Liverpool, hvortil Vera brugte 25 dages overfart med ankomst til
England 17. oktober 1916. Hele besætningen måtte i land for at
blive fotograferet til brug for identitetskort efter de allieredes be
stemmelser (hvilket er indføjet i skibets journal).
Fra Liverpool gik rejsen til Tonnay-Charente i Biscayabugten, en
rejse der tog 23 dage. Efter at have udlosset sin ladning her skiftede
Vera ned til Rochefort, hvor den blev sat på „banke“, fik bunden
rengjort og derefter blev malet med to gange patent. En ny lang
rejse forestod, så det var vigtigt, at skibets bund var så ren som det
var muligt at få den, ligesom det var nødvendigt at hele skroget og
rigningen blev overhalet, før man med god samvittighed kunne stikke
til søs.
Ordren lød på at gå i ballast til Fernandina i Florida.
På denne rejse måtte kaptajn Jensen gå syg til køjs, og „Styrman-
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3-mastet skonnert „Vera“ ligger ved lastepladsen i Jacksonville, U.S.A., i 1917.
Under 1. verdenskrig gik hun i fart på U.S.A, og Cuba og var ikke i Danmark
i fem lange år. — Foto i Søfartssamlingerne, Troense.

Three masted schooner “Vera” in Jacksonville, U.S.A., in 1917. During World
War I she was away from Denmark for five long years.

den, Søren Frederiksen fra Svendborg, overtog Journalføringen“,
som der står i logbogen. Heldigvis kom kaptajnen sig ret hurtigt igen.
Rejsen forløb iøvrigt uden nævneværdige hændelser, vejret blev mil
dere og bedre, eftersom skibet nærmede sig det amerikanske fast
land. På rejsens 30. dag mødte man en fransk bark på 160 nordlig
bredde og 450 vestlig længde, som ønskede sig rapporteret, og med
kippende flag derude på det store ocean fjernede skibene sig snart
efter i horizon ten styrende hver sin kurs.
Efter at have været 41 døgn i søen observeredes en morgen, at
overmærseråen var brækket tæt ved rakken om bagbord. Vera, der
nu nærmede sig sit bestemmelsessted, drejedes til, og råen blev lasket
sammen så godt man kunne, inden der atter styredes fuldt.
Tre dage efter, 11. marts 1917, med 44 dages rejse fra Frankrig,
fik man lods ud for Fernandina.
Ti dage senere, 21. marts 1917, var Vera tillastet med trælast, be-
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stemt til England. Dagen efter tog kaptajn Jensen til Jacksonville for
at tegne konnossementer, medens man ombord gjorde søklar. Ved
besøg hos agenten erfarede han imidlertid, at en anden sydfyensk
sejler, den ca. 500 tons store bramsejlskonnert Ella Eff henlå i Jack
sonville på 2. måned, som følge af et telegrafisk stopforbud fra sit
rederi. Årsagen hertil var, at man ikke havde kunnet få skibet krigs
forsikret. Agenten mente derfor også, at et lignende sejlforbud var
undervejs til Vera, hvorfor det besluttedes at vente med at sejle. I
stedet for afsendtes telegram til rederiet med forespørgsel om Vera
måtte afsejle. Om dette spørgsmål fortæller journalen: „Afventede
Ordre, udførte de følgende Dage almindelig Skibsarbejde, malede,
skrabede og eftersaa Rigningen. Malede Neutralitetsmærker og den
hvide Liste udenbords.“ — En uge senere modtog kaptajn Jensen fra
gesandten i Washington telegram om, at Vera skulle erholde ordre i
nærmeste fremtid!
Der gik imidlertid lang tid, inden nogen besked forelå. Først den
24. april 1917 giver journalen nye oplysninger: „Da der endnu ikke
er fremkommet Afsejlingsordre, fandt Kaptajnen det bedst, for at
undgaa at faa Skibet ødelagt af Orm, at forandre Liggeplads, hvorfor
Skibet Idag er slæbt opad St. Mary-Floden til Kings Ferry, hvor
Vandet er frisk, og Skibet kan ligge sikkert. Kl. 1. Eftermiddag an
kom til Kings Ferry, Slæbedamperen kvitterede og Vera blev bommet
ud fra Flodbredden og fortøjedes sikkert ved Mr. Russells Wharf.“ Da skibet nu er at betragte som oplagt, og skibsjournaler ikke kan
købes, finder kaptajnen, for at spare på plads, det ikke nødvendigt at
føre journalen videre, men kun at bemærke, at besætningen afmønstredes den 11. maj, „og har der i den mellemliggende Tid været ud
ført forskelligt Skibsarbejde, saasom Skrabning, Maling, Lapsalving,
oliet Master og Stænger samt strække Solsejl.“
Hele resten af året (1917) lå Vera så i Fernandina.
Om hvad der herefter skete fortæller journalen igen i januar 1918:
„Efter Forhandlinger med Afskiberne af Ladningen er iflg. Overens
komst indgaaet, at efter at denne har købt indeværende Ladning til
bage, er der den 9. Januar 1918 oprettet nyt Certeparti, ifølge hvilket
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Skibet skal gøre tre Rejser med Sveller efter nærmere bestemt Kode
fra nævnte Afskiber Atlantic Gulf Line Company, samt om Krigen
vedvarer, endnu en fjerde Rejse, alle til Cuba, eller om Krigen er
ophørt, da efter Førerens Bestemmelser at indtage anden Ladning til
England efter det gamle Certeparti.“
Den gamle ladning blev losset og en ny indtaget, der gjordes sø
klar og nyt mandskab påmønstredes, omend det var med besvær at
skaffe besætning under de herskende tilstande, i o. februar 1918 gik
rejsen så til Cardenas og tilbage til Jacksonville. Det var uvante far
vande at besejle, og da Vera jo var et sejlskib, der skulle navigeres,
måtte der naturligvis tages stærkt hensyn til de vanskelige strøm
forhold ud for Floridakysten, og dette var medvirkende til, at skibet
brugte 18 dage ned til Cuba den første tur. Siden hen, da man var
blevet mere kendt med de lokale forhold, gik rejserne betydelig
hurtigere.
Under næste ophold i Jacksonville kom Vera i tørdok for eftersyn,
ligesom der skete det nye i den lille danske „windjammer“, at et
uhændigt monstrum af en dæksmotor blev installeret for at gøre det
muligt at losse hurtigere. Tiden var begyndt at spille en rolle nu.
De følgende rejser gik også til Cardenas. Det må åbenbart have
været en mild og fin tropesejlads, for i denne fart kan man af jour
nalen se, at kaptajnen og styrmanden på hver deres vagt ustandselig
må indføre at have fundet den ene eller anden af vagten sovende
under tjeneste på dækket, som f. eks. „Kok E. Larsen fundet paa sin
Post som Udkig sovende paa Bakken indrullet i Stagfokken.“
På den sidste „pligtrejse“ til Cuba, medens Vera lå på Cardenas
red, kom kaptajn Jensen ud for en ubehagelig og ingenlunde ufarlig
oplevelse på det varmblodige Cuba. Om denne hændelse, som godt
kunne have fået alvorligere følger, har kaptajnen nedskrevet i jour
nalen: „Cardenas Rhed, Fredag 8. November 1918. Kaptajnen er i
Aftes i Land blevet ramt af et Revolverskud, idet der i Gaden, hvor
han passerede igennem, pludselig opstod Klammeri mellem nogle
Cubanere, som straks affyrede adskillige Skud, hvoraf et ramte Kap
tajnen, og gik igennem begge Laar. Han blev straks bragt til Ambu-
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lancestationen og forbundet og henligger nu i Land under Læge
tilsyn.“
Mere er der ikke indført af „offeret“ om den ting, men det for
tæller lidt om, hvad en sejlskibssømand uden egen skyld let kunne
blive udsat for under ophold i det fremmede.
Åbenbart må kaptajn Jensen ret hurtigt være kommet klar af sit
„havari“, for allerede den 26. november meddeler han i journalen
om Vera's afsejling fra Cardenas.
Fire dage efter, 30. november 1918, var Vera atter tilbage på Mayport Road ved Jacksonville. Nu var rejserne på Cuba forbi. Besæt
ningen med undtagelse af styrmanden afmønstrede, skibet kom i tør
dok, og man ventede nu med længsel på at få en last til England, og så komme hjem.
Det gik nu ikke så let, for først hen på foråret 1919 modtog kap
tajn Jensen telegram om at Vera var sluttet at laste pitchpine i
Jacksonville, ikke til England, men til Barcelona. En ny skuffelse,
men en trøst var det dog, at man skulle laste på stedet. Imidlertid
skulle befragtningen først godkendes af „The Chartering Executives“
i Washington, en godkendelse der også tog tid at få igennem, og først
7. april 1919 kunne Vera hive ankerne hjem og gå til søs.
66 døgns rejse var indsatsen for at nå Barcelona. Nu ville en foder
stofladning fra Marseille til Danmark have været passende. Det blev
der imidlertid ikke noget af, men derimod igen en lang rejse i udsigt,
nemlig at gå til Ibiza og laste salt til Siglufjord på Island, som nåedes
8. oktober 1919 efter 60 dages rejse.
Her slutter logbøgerne. Langfarten havde lige som ikke kunnet
slippe sit tag i Vera, men heldigvis skete der nu en forandring i så
henseende, hvilket fremgår af avispositioner fra 1919, der nævner at
skibet den 25. november 1919 anløb Frederikshavn for ordre, som lød
på at fortsætte til Rødbyhavn. Det syntes som om at Vera formentlig
efter Island er gået til skotsk havn for at tage kullast med hjem,
men da en enkelt position mangler, kan det kun blive en formodning.
Selvom det lange fravær, navnlig opholdet på Amerikakysten,
havde givet kaptajn Jensen og styrmand Frederiksen så mange gode
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minder og oplevelser fra samværet med de andre sydfyenske sejlskibe
Ella Eff, Concordia og Minerva, har det utvivlsomt været en rar for
nemmelse for dem, de eneste tilbageværende af den besætning, der
tog skibet ud fra Thurøbund i 1915, at være hjemme igen efter årene
i langfarten med Vera.
Efter Rødbyhavn vendte skibet hjem til Thurøbund, hvor et større
og grundigt eftersyn forestod.
1920 var fremdeles et godt år, hvor de store efterkrigsfragter
endnu var på sit højeste. På dette år indsejlede Vera ikke mindre
end 130.948 kr. og uddelte til partredeme 20.000 kr., men skibets
regnskab fortæller også med tørre tal, hvad det kostede i reparationer
at have haft det i langfarten så længe, der blev nemlig betalt ikke
mindre end 16.000 kr. i tømmerarbejde.
De høje fragter og dermed de gode tider for sejlskibene vendte
sig imidlertid i 1921, og for de laster, der fremkom, dumpede frag
terne ned til et minimum. Katastrofen for mange rederier forestod.
Imidlertid var det som om skæbnen holdt sin hånd over Vera, for
stået på den måde, at den undgik at blive solgt til udlandet i de
sørgelige år, der fulgte i krigstiden og efterkrigstidens kølvand, og
som delvis gjorde det af med den prægtige skonnertflåde fra øhavet.
Vera undgik dog ikke at skifte redere. Fra 7. marts 1922 var skibs
mægler L. Rasmussen, Thurø, korresponderende reder, senere blev
købmand L. Jørgensen, Thurø, og kaptajn og skibsreder Rasmus
Nielsen, Thurø, reder for skibet. Forskellige førere overtog også kom
mandoen, bl. disse var kaptajn R. Hansen, der førte Vera på en rejse
fra Sundsvall til Isle of Man med trælast i sommeren 1923, da den
oversejledes i juli måned af et dampskib 3 miles øst for South Good
win fyrskib og måtte indslæbes til Dover med tab af spryd, for
grejer og anker samt kæde. Dampskibet, der forvoldte havariet, for
svandt, som det så ofte før er passeret, uden at opgive navn og
hjemsted.
I adskillige år førtes Vera herefter af kaptajn Laurits Larsen, Tro
ense, ligesom styrmanden, Ghr. Jørgensen, var fra samme sted. Skon
nerten beskæftigedes da i almindelig nordeuropæisk fart, inklusive
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Island. Medens købmand L. Jørgensen på Thurø var reder, strandede
Vera 6. juni 1931 under en stærk storm ved Dwinaflodens munding
under udsejling fra Riga. Besætningen nødsagedes til at gå i bådene,
da søerne slog ind over skibet, så det ikke var muligt at opholde sig
ombord. Imidlertid lykkedes det, da vejret flovede, at få Vera bjerget
igen, og den kom atter i fart.
Kaptajn Larsen gik senere i dampskibsfart og omkom under den
anden verdenskrig som fører af dampskibet ]ytte af København, med
ham gik en meget dygtig og pålidelig sømand bort.
V era's sidste fører var kaptajn A. P. Pedersen, Svendborg.
I 1934 havde skibet i juni og i begyndelsen af juli indtaget en træ
last i Fredrikshamn. På rejsen oversejledes det af en tysk motor
sejler og led et meget stort havari. Om denne hændelse har Vera's
daværende styrmand, fornylig afdøde Hans H. Hansen i Fjellebroen
overladt Søfartssamlingerne i Troense en interessant beretning, som
gengives i hans eget sprog:
„Fredag den 6. juli 1934 var Vera tillastet med ca. 122 stdrs. træ
i Fredrikshamn. Afsejling samme dag. Rejsen ned over Østersøen
forløb med skiftende vejr og vind, regn og tordenbyger. Natten
mellem den 14. og 15. juli kl. 12 nat blev jeg afløst af kaptajn Peder
sen. Vi var kort forinden passeret Darsserort fyr, det var dejlig
stjerneklar nat, alle sejl var i top, og vinden var efterhånden løjet
af, så ved midnat var det helt stille.
Da kaptajn Pedersen havde orienteret sig lidt om kurs, sejl og
vejr, varskoede han de to mand, han havde på vagten, om at sige
til, hvis der skulle ske nogen forandring, og om at se godt efter
andre skibe. Han gik selv ned i kahytten og gav sig til at læse i en
bog. Ved i-tiden varskoede rorsmanden, at han kunne se en mod
gående damper ret for, han kunne se toplys og begge sidelys. Kort
efter gik kaptajn Pedersen op på halvdækket, den modgående var
på det tidspunkt endnu et godt stykke forude. Men som minutterne
efterhånden gik, og kaptajn Pedersen så, at faren for sammen
stød blev overhængende, råbte han nogle ordrer til udkikken, og da
der blev uro på dækket, vågnede jeg og sprang straks ud af køjen.
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Efter endt rejse gør fire mand på undermærseråen „Vera“s underste topsejl
fast. Allerede i 1933, da dette foto blev taget, var det ved at blive en begiven
hed at se råsejl i danske farvande. — Foto af matros Emil Hansen, Lohals.
Tilhører Søfartssamlingerne, Troense.

Four men furling the topsail of the “Vera”, in 1933.

Kl. var da 01.35, men jeg nåede kun lige at få et par bukser på,
før sammenstødet skete med et voldsomt brag. Jeg foer op på dækket
og så straks, at der var sket mere end Vera kunne tåle. Den ene
mand stod stadig til rors, den anden var kort forinden løbet forud
for at purre frivagten ud.
Jeg foer ned i mit kammer, halede de tre skuffer ud, hvori jeg
havde mit tøj, og smed dem op på dækslasten. Mit tøj, der hængte
i klædeskabet, tog jeg i en favnfuld, og rev med et ryk det hele ned
fra knagerne.
Idet jeg kom op på dækket med favnen fuld af tøj, kom kaptajnen
og de tre mand, der havde haft frivagt og sov ude i lugaret, løbende.
Kaptajnen råbte til rorsmanden om at springe ned og purre styr
manden. Aksel fra Horsens, der var en rolig, besindig letmatros, sva
rede: „Det behøves ikke, han har sågu længe været i aktivitet“. De
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tre mand, der havde frivagt, stod i deres bare skjorter, de havde
ikke fået noget som helst med op; nu blev de forsynet med det nød
vendigste fra min hurtig reddede garderobe.
Vi firede jollen i vandet for at have den klar, hvis det skulle blive
nødvendig. I mellemtiden løb Vera fuld af vand, det tog ca. 10 mi
nutter.
Vera s banemand viste sig at være en tysk logger Didde fra Ham
burg. Ved sammenstødet mistede han sine forgrejer og det ene anker,
derudover fik han ikke nævneværdig skade. Han tilbød nu at slæbe
os ind til Warnemünde, hvortil vi ankom ved 7-tiden om morgenen
15 juli.“
Styrmand Hansens efterskrift: „Ved rejsens begyndelse havde vi
påmønstret en ung mand på 16-17 år på Københavns rhed. Det
var hans første skib. Kollisionsnatten havde han frivagt og sov i
styrbords overkøje i lugaret, netop det sted, hvor Didde med sin
skarpe stævn og med 9 miles fart løb ind i Vera. Drengen blev slynget
ud af køjen og vågnede først rigtig op, da tonsvis af vand væltede
ned over ham. Han foer op af lugaret sammen med de to andre, der
havde køje i bagbords side. Drengen, Poul Rosfelt, havde ikke fået
en skramme, han er nu havnemester i Alborg.
I søforhøret indrømmede bedstemanden på Didde at han var fal
den i søvn. Efter at formaliteterne var bragt i orden, lossede vi vor
dækslast over i en anden tysk logger, der sejlede den til Kerteminde.
En tysk dykker tætnede hullet med flere lag brædder og sejldug,
stævnen var knust, og hullet var 10 fod i længden og 8 fod i dybden,
også bagbords bov var stærkt beskadiget af det voldsomme tryk. På
styrbords side af palstøtten sad tydelige mærker af Didde's stævn.
Svitzer kom langs siden, satte pumpe ombord og slæbte Vera til
Kerteminde, hvor vi lossede rumlasten, derefter gik turen til Marstal
hvor skaden blev udbedret for 15.000 kr. Vi blev afmønstret den
4. august og siden så jeg ikke Vera“
Året efter mødte den nu 35-årige Vera sit endeligt. Undervejs fra
Trangsund til København med 125 stdrs. trælast grundstødte skibet
den 26. november 1935 ud for Stora Fiskarna på den finske kyst
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mellem Viborg og Kotka under en hård storm. Riggen gik over bord
og skibet fyldtes med vand. Fra en nærliggende lodsstation udsendtes
en motorbåd, der bjergede besætningen på 7 mand.
Vraget af Vera blev slået helt op på stranden og efterhånden sønderslået. Den sidste bramsejlskonnert fra Svendborgsund var hermed
gået tabt.
THE LAST TOPGALLANT SCHOONER
OF SVENDBORG SOUND
Summary

One of the famous centres of Danish shipping in the last days of sail was
Svendborg Sound. Both in the town of Svendborg itself and on the islands of
Thurø and Tåsinge, with the town of Troense, there was a large fleet of
medium sized wooden ships, and on both sides of the Sound there were twentyone yards building wooden ships.
The three masted schooner the “Vera” of Thurø was built in 1900—1 at
J. Ph. Jorgensen’s shipbuilding yard at Thurøbund. It was 224 register tons.
As was usual in that part of the country it was jointly owned.
The story of this schooner is typical of Svendborg Sound ships of the time.
To begin with it sailed mainly in European waters. In 1915 it went to Iceland
and Canada and for the rest of the First World War did not return to Den
mark but sailed between England, the Mediterranean, North America and
Cuba. Not until 1920 did the “Vera” return to Thurø.
The years following 1921 were bad times for shipping after the boom during
and just after the war. The “Vera” changed owner several times and sailed
now between Northern European harbours and Iceland. In 1931 it stranded
off Riga but was salvaged, and in 1934 it was run down by a German motor
vessel in the Baltic. However that time it was repaired, but in 1935 it ran
aground on the coast of Finland and was wrecked. Such was the end of the
last topgallant schooner of Svendborg Sound. The “Vera” was never fitted
with an auxiliary engine as most small sailing ships were. Nor was it ever sold
abroad as most of them were.

EN DANSK GENREMALER
PÅ EKSPEDITION
Af

Svend Jørgensen
Der har altid stået en vis eventyrglans om korvetten
„Galathea“s jordomsejling 1845—47. Handels- og
Søfartsmuseet ejer en stor samling tegninger og ak
vareller fra dette togt, stammende fra den ene af
de to deltagende tegnere, P. A. Plum. Museums
assistent Svend Jørgensen giver en vurdering af
dette interessante materiale, der har stor topogra
fisk og etnografisk værdi.

Geografiske Opdagelser kan man ikke mere vente at gøre. Denne
bemærkning fremsættes af Steen Andersen Bille i hans indledning til
beretningen om Galathea-ekspeditionen 1845-47. Betragtningen kan
forekomme os at være tidløs, idet man kan have grund til at formode,
at den har været ans tillet til alle tider, efter at succesrige opdagelses
rejsende har foretaget større ekspeditioner. Alligevel vil menneske
heden stadig langt ud i fremtiden kunne undres ved at erfare opsigts
vækkende resultater af forskningsekspeditioner til fjerne egne på vor
klode. Der vil altid findes mennesker, der kan føre vor gerning videre;
men netop derfor er det for os både en pligt og et ærefuldt hverv at
give dem de bedst mulige erfaringer at bygge på.
Den 19. maj 1845 fik kaptajn Steen Bille ordre til som chef på
korvetten „Galathea“ med dette skib at foretage en ekspedition til
Ostindien, Kina og senere gennem Sydhavet til Sydamerikas vest- og
østkyst og derfra hjem, altså rundt om jorden. Formålet med denne
jordomsejling var at aflevere de danske besiddelser gennem mange
år i Indien, Trankebar og Serampore, til det britisk-ostindiske kom
pagni. Endvidere skulle man forsøge at iværksætte en ny kolonisering
af Nikobarøerne foruden at rehabilitere og effektivisere det koloni-
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arbejde, der allerede var påbegyndt her. Danmarks handel skulle
fremmes mest muligt gennem afslutning af traktater og indsættelse
af konsuler. Sidst men ikke mindst skulle man udføre et stort, viden
skabeligt udforskningsarbejde under hele ekspeditionen i form af om
fattende etnografiske og hydrografiske undersøgelser.
Til dette formål udså man sig som nævnt korvetten „Galathea“
som det af flådens skibe, der var mest hensigtsmæssigt til at gennem
føre forehavendet. Korvetten løb af stabelen på Gammelholm i 1831
og var af størrelse og udseende som en 36 kanoners fregat. Fra flere
sider havde der været ytret ønske om, at man burde vælge en af de
nye og større fregatter, f.eks. „Gefion“ eller „Thetis“, som vel med
større anstand ville kunne vise flaget i fremmede havne. Men valget
faldt alligevel på „Galathea“, idet man uden om alle andre hensyn
så det som en uimodsigelig fordel, at den kun stak ca. 5 m dybt og
derfor ville være i stand til at gå højere op ad floderne og lægge til
i mindre havne, end det havde været tidligere ekspeditioners skibe
forundt.
Til trods for, at skibet således fandtes velegnet, fordrede ekspedi
tionen alligevel bl. a. på grund af sin lange varighed forskellige mindre
ombygninger ombord, for at man skulle kunne skaffe plads til eks
peditionens videnskabeligt arbejdende deltagere. Først den 24. juni
1845 om morgenen kl. 10 kunne man lette fra reden for gunstig vind
og stå mod nord i Sundet, ledsaget af 9 salutskud fra Københavns
fæstning.
Af pladshensyn er det ikke hensigten her at give nogen skildring af
ekspeditionen som sådan, men kun af en enkelt side af den, nemlig
det store billedmateriale, der findes i Handels- og Søfartsmuseets eje,
udarbejdet på stedet og beregnet til at illustrere togtet i lighed med
de dynger af fotomateriale, der efterlades af fotograferne fra vore
dages videnskabelige ekspeditioner.
Som maler ved ekspeditonen blev ansat Poul August Plum, og som
tegner hos ekspeditionens naturforskere blev ansat J. Ghr. Thornam.
P. A. Plum blev født 1815 i København som søn af vinhandler, løjt
nant og senere toldbetjent Hans Jacob Plum og dennes hustru, Petra
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Der skaffes ombord på korvetten „Galathea“ den 5. juli 1845. Et af de få
eksempler i samlingen, der skildrer livet ombord. Pennetegning af P. A. Plum.
— Original på Handels- og Søfartsmuseet.
Messing on board the corvette “Galathea”.

Magdalene Halse. Som 16-årig blev Plum elev af Kunstakademiet og
uddannede sig til maler. I 1837 brød han imidlertid af og rejste til
Nordamerika, hvor han arbejdede nogle år som billedhugger. Foråret
1841 vendte han tilbage og blev igen maler, med speciale i genre
maleriet. „En gammel Bondekone, læsende i en Bibel“ fra 1835 var
blevet købt af Christian VIII, og det var ganske givet på grund af
denne kongelige mæcen, at Plum kom med på „Galathea“s jordom
sejling, som han righoldigt illustrerede i forbindelse med Steen Billes
beretning.
11
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1850 fik Plum rejseunderstøttelse fra Kunstakademiet, og han var
derefter i Düsseldorf, Paris og Brussel indtil 1854. Før den tid havde
han ret tidligt været populær ved sine genremalerier med hjemlige
emner, men efter hans ophold rundt i Europa ændredes karakteren i
hans malemåde, foruden at hans motiver ofte herefter hentedes fra
fremmede egne. Han må regnes for at tilhøre gruppen af de såkaldte
„Europæere“, som kunsthistorikeren Niels L. A. Høyen gik lidt vel
skarpt imod, idet han i sin kritik af dem ofte bebrejdede dem deres
unationale malemåde. Plum døde 1876 i Fredensborg. I sine senere
leveår udfoldede han sin ikke særlig betydelige produktion i oliebille
der og akvareller. Til den daværende kongelige malerisamling købtes
et par malerier, men det vil dog være tvivlsomt, om man idag vil
kunne se nogle af Plums billeder hænge fremme nogen steder.
Langt større interesse finder vi i Plums tegninger og akvareller fra
Galathea-ekspeditionen. Han havde på ekspeditionen billedreporterens rolle, og utallige er de indtryk fra verdens fjerne og ukendte
egne, som vi derigennem har fra hans blyant og pensel. Sådan måtte
det jo foregå, idet datiden endnu ikke kunne benytte sig af vore
dages veludviklede fototeknik.
Plum skildrede folkelivet og vel især folketyperne fra de forskellige
ophold. Og som den dygtige tegner, han var, forstod han at fast
holde personens specielle særpræg i sine mange portrætskitser, hvad
enten han afbildede de laveste af samfundets repræsentanter, eller
det drejede sig om at portrættere konger og dronninger fra de lokali
teter, som ekspeditionen besøgte.
Hans mere maleriske udtryksform træder tydeligere frem, når man
betragter hans landskabelige skildringer. I mange tilfælde foreligger
der flere skitser, hvoraf det fremgår, at de har haft fælles motiv, og
alligevel er de ikke helt ens i deres udformning. Det kan heraf ses,

Gade med beboelseshuse i Funchal på Madeira juli 1845. Tegning i bly og
vandfarve af P. A. Plum. — Original på Handels- og Søfartsmuseet.
Houses in Funchal, Madeira.
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at selv om Plum har haft til opgave at skildre objektivt, hvad han så,
har han alligevel i mange tilfælde taget sig den kunstneriske frihed
at omgruppere motivets enkelte bestanddele med det formål at finde
frem til en malerisk set harmonisk helhed. I samme forbindelse kunne
det tyde på, at han for mange af skitsernes vedkommende virkeligt
har tænkt sig at arbejde videre på dem, når han kom hjem. Det ses
af enkelte af hans færdige malerier i sammenligning med forarbej
derne fra ekspeditionen.
Etnografisk set har Plum i mange tilfælde løst sin opgave på ud
mærket vis. I sine skildringer af dagliglivet har han lagt stor vægt på
at vise så realistisk som muligt de ting og redskaber, der indgår som
elementer i de lokale samfunds livsfornødenheder. Gennem Plums
skitser får vi et glimrende indblik i, hvordan disse mennesker har
boet, har færdedes, hvordan de har gået klædt osv. Han har nogle
herlige akvareller, der viser meget maleriske danseoptrin. De er iagt
taget og gengivet så realistisk, men samtidigt så følsomt, at man lige
frem fornemmer dansepigernes guldbroderede silkeklæder glitre i det
varme sollys.
Ud fra et maritimt synspunkt må man desværre med en vis be
klagelse konstatere, at kun ganske enkelte tegninger fra Galatheaekspeditionen skildrer motiver med tilknytning til søen. Det drejer sig
for det meste kun om billeder fra strandkanten med optrukne både
af de lokale typer. Selve livet ombord i korvetten er Plum gået uden
om, naturligvis fordi det ikke hørte med til hans egentlige opgave.
Dog findes der en interessant gengivelse af, hvordan mandskabet
„skaffer“ på dækket ombord på korvetten, men det er også kun et
af de ganske få og overfladiske rids fra livet ombord i „Galathea“,
i det mindste af de skitser fra ekspeditionen, der er i Handels- og
Søfartsmuseets eje.
Museets samling består af 275 blyants- og pennetegninger samt ak
vareller. De er klæbet op på kartonark, som er fordelt i 3 store map
per. Arkene er nummererede og følger en vedlagt blækskreven liste,
formentlig opført af kunstneren selv, hvoraf det fremgår, at enkelte
tegninger er udtaget og derfor desværre mangler. Skitserne har været
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Flodbåde på Ganges ved Kalkutta, udateret; en tegning med næsten samme motiv er dateret den 5. november 1845.
Tegning i bly og sepia af P. A. Plum. - Original på Handels- og Søfartsmuseet.

Boats on the Ganges near Calcutta.
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Et hyppigt østerlandsk motiv, håndværkeren ved sit arbejde på åben gade, i
dette tilfælde en hindustansk skomager i Serampore, december 1845. Tegning
i bly og vandfarve af P. A. Plum. - Original på Handels- og Søfartsmuseet.
Hindustani shoemaker in Serampur.

opbevaret af Plum selv, til han døde i 1876. De arvedes da fra hans
dødsbo af rentieren Valdemar Hansen, Sorø. Handels- og Søfarts
museet erhvervede dem ved køb fra Arne Bruun Rasmussens kunst
auktion i 1950. At samlingen allerede ved kunstnerens død langt fra
omfattede alle skitserne fra Galathea-ekspeditionen, bekræfter en
nekrolog i Illustreret Tidende den 20. august 1876, hvori det bl.a.
hedder:
„En mindre Del af disse Billeder ere paa tontrykte Blade samlede
i Billes Beretning om Corvettens Togt; men de oprindelige Skizzer,
blandt hvilke mange skjønne Akvareller, ere i Tidernes Løb med en

vis Sorgløshed spredte om af Konstneren, der altid gjerne gav, men
sjeldent og nødigt modtog. Det var nu engang hans Natur! Plum gik
op i sin Konst; men Tanken om at gjøre den til en Velstandskilde
var og blev ham fremmed.
... Af den store Samling Reisebilleder, Plum hjembragte, udtog
Kongen otte Skizzer, som fortrinsviis behagede ham, og som han paa
lagde Konstneren at udføre paa Lærredet. Kun to af dem bleve efter
Kongens Død fuldførte, nemlig: „En ostindisk Vexellerer i sin Boutik“
og „En Torveplads paa Madeira“. Sidstnævnte Maleri blev paa Auctionen efter Kong Frederik VII kjøbt af Grosserer D. E. Funch. Det
førstnævnte Stykke malede Plum tre Gange; det ene Billede eies af
vor Gesandt i Rom, Kammerherre Kjær, det andet af Generalconsul
M. Salomonsens Enke, og det tredie af Gommerceraad J. W. Heyman.“
I samme nummer af Illustreret Tidende findes det eneste af os
kendte billede af Plum selv, et middelmådigt træsnit af G. Pauli 1876,
visende „Genremaler August Plum“ siddende ved sit staffeli i hans
senere år.
De eneste original tegninger af Plum fra ekspeditionen, der efter
Handels- og Søfartsmuseets kendskab eksisterer uden for museets sam-

Danseoptrin med malayiske bayadere^ Batavia den 27. april 1846. Tegning i
bly og vandfarve af P. A. Plum. Et af de sirligst udførte billeder fra samlingen.
- Original på Handels- og Søfartsmuseet.

Dancing Malay bayaderes, Batavia.
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Teltlignende hytter af palmeblade i fransk soldaterlejr i Punavia på Otaheiti
(Tahiti). Udateret tegning (december 1846) i bly og vandfarve af P. A. Plum.
- Original på Handels- og Søfartsmuseet.
French soldiers3 camp, Tahiti.

Folketyper fra Rio de Janeiro, to negerslavinder med et barn, maj 1847. Teg
ning i bly og vandfarve af P. A. Plum. — Original på Handels- og Søfarts
museet.

Slave girls, Rio de Janeiro.
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ling, findes i Bernice P. Bishop Museum Library i Honolulu på Ha
waii, nemlig to portrætter af kong Kamehameha III og dronning
Kalama af Hawaii. Plum har sikkert foræret dem under besøget som
tak og æresbevisning, således at det formentlig er årsagen til, at disse
to iøvrigt udmærkede tegninger ikke er blevet hjembragt og indgået
i samlingen fra ekspeditionen. Handels- og Søfartsmuseet har foto
grafier af de to tegninger.
Ved undersøgelsen af Poul August Plums liv og virke er man ofte
stødt på bemærkninger om, at kunstneren har været rundhåndet med
at forære væk af sine skitser fra ekspeditionen og af sine tegninger
i det hele taget. Det er med til at forklare, at så få tegninger findes
i offentlige samlinger, hvis der overhovedet findes nogen. Men det
bestyrker også troen på, at der må findes en del i privat eje. Handels
og Søfartsmuseet vil meget gerne modtage oplysninger, der kan med
føre større kendskab til de tegninger af Plum fra Galathea-ekspeditionen, som eksisterer uden for museets samling.
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Steen Bille: Beretning om Corvetten Galathea’s Reise omkring Jorden 1845,
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H. Degenkolv: Den Danske Flaades Skibe, København 1906.
Illustreret Tidende, nr. 882, København 20. august 1876.
Handels- og Søfartsmuseets protokoller.

A DANISH GENRE PAINTER ON
AN EXPEDITION
Summary

Poul August Plum, the painter, 1815-76, was attached to the expedition made
by the Danish corvette, the “Galathea”, under the command of Captain Steen
Bille. The expedition, 1845—47, was to hand over the Danish possessions in
India, Tranquebar and Serampur to the English East India Company, to
assist in the colonization of the Nicobar Islands and to carry out extensive
scientific research during the voyage.
The Danish Maritime Museum at Kronborg possesses a collection of 275
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Et fortræffeligt blik for motivets maleriske tilsnit lægger kunstneren for dagen
med dette monumentale glimt gennem indgangen til markedspladsen i Bahia,
juni 1847. Tegning i bly og vandfarve af P. A. Plum. — Original på Handels
og Søfartsmuseet.
The entrance to the market of Bahia.
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sketches and water colours which Plum made on this expedition. In them he
depicts very realistically;, yet at the same time beautifully and picturesquely,
the many aspects of native life and landscape in the places visited. Though
from a maritime point of view one can only deplore that among all his sketches
there are only a few which show life aboard the “Galathea.’’
As Plum gave away many of his drawings from the expedition there are
only very few of them to be found in public collections, apart from those at
Kronborg. The Maritime Museum would therefore be grateful for any in
formation concerning Plum’s original drawings from the expedition which
may at present be privately owned.

GRØNLAND CIVILISERES
Kulturmodsætninger under Hans Egedes
Grønlandsmission 1721-1736
Af

Lone Klem
Bibliotekar på Det kgl. Bibliotek, mag. art. Lone
Klem, analyserer ud fra Hans Egedes beretning om
sin missionsvirksomhed pa Grønland sammenstødet
mellem den eskimoiske jæger- og fangerkultur og
den kristne europæiske kultur, — to inkommen
surable størrelser. I virkeligheden er alle koloni
seringsforsøg stillet over for samme problem. Det
grønlandske samfund bærer endnu præg af den
samfundsændring, som dengang blev indledt.

Den 28. dito [marts 1722] kom vore Fiskere hiem udaf Fiorden, hvor
hen de for en 14 Dagers Tid siden vare hen reyste, for at observere
de Platzer, hvor de Wilde fisker paa. De førte hiem med sig en Hanche
Rød Fisk og smaae Torsk som de och fiskede der sammesteds, dog iche
med deres egen Fiske Redskab, hvormed de slet intet kunde fange,
af Aarsag, Fisken der med ey er vant, men med Grønlændernis Fiske
redskab, hvoraf de fich sig kiøbt et, dog siden igien af dem selfv blefv
bortstaalet,“ - skriver Hans Egede i den første af de relationer, hvor
med han holdt de hjemlige myndigheder (biskoppen af Bergen) un
derrettet om hvorledes missionens og handelens sager stod i Grønland.
(Rel. s. 19).
Det er i sådanne uskyldige hverdagsnotater man finder det mest
umiddelbare udtryk for de materielle og åndelige forudsætninger,
missionen arbejdede under. På den ene side lange fangstrejser næsten
uden resultat, uegnede redskaber, vanskelige handelsvilkår (man „fik
sig købt“ et redskab, som grønlænderne straks tog tilbage), og på den
anden den sikkerhed, hvormed man, forankret i sit livssyn, besvarede
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udfordringen fra den omgivende virkelighed: naturen - selv Grøn
lands - er til for menneskenes skyld, og det er fiskenes af verdens
ordenen bestemte opgave at bide på krogen og tjene til menneske
føde. Når de ikke gør det, er det hverken fordi de har personlige
interesser at forsvare eller fordi det kan tænkes, at en af Gud og
Kongen af Danmark-Norge udsendt missionær eller handelsmand har
medbragt forkerte redskaber. Fiskene er blot ikke vant til dem, og da
det således er dem, der skal rette sig efter redskaberne og ikke om
vendt, forestår der en rent civilisatorisk opgave. Udtrykket lader ane,
at det måtte være muligt at få lært torsken at bide på krogen, skønt
sandheden vist nok er den, at hvis fisk overhovedet kan lære noget
ved tilvænning til redskaber, så er det det modsatte: at slippe fra
dem.
Der blev i årenes løb slidt hårdt på denne optimisme, og i hvert
fald torsken nåede aldrig at fatte, hvad der var dens sande bestem
melse. I de 15 år, Egede opholdt sig i Grønland, lykkedes det ikke at
fange et eneste eksemplar af anstændig størrelse, skønt grønlænderne
hævdede, at der var nok af dem.
Ved at tillægge fisken skylden for den uheldige fangst, opnår Egede
at udskyde endnu en ubehagelig forestilling: tanken om, at „de Wil
des“ redskaber kan være bedre end europæernes.
Citatet giver et karakteristisk udtryk for den grundindstilling Egede
mødte med som repræsentant for sit århundredes europæiske civilisa
tion, den indgroede og ubevidste overlegenhed, der gjorde sig gæl
dende, selv i situationer hvor man afgjort var den underlegne. Ind
stillingen blev naturligvis noget modificeret ved mødet med de van
skeligheder, der tårnede sig op, og ved det voksende kendskab til den
i hvert fald i fangstmæssig henseende højt specialiserede kultur, man
mødte i Grønland. Allerede i den korte „Relation om Grønland og
dets Indbyggeres Beskaffenhed“, der opsummerer det første års ind
samlede viden, er Egede således nået til, at grønlænderne „ja i visse
Stycher langt ofver treffer os“ (Rel. s. 34), og i november 1723, da
heller ikke hvalerne synes tilbøjelige til at modtage så megen kulturel
påvirkning, at de lader sig fange med koloniens redskaber, overvejer
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han ligefrem at lære af grønlænderne: „Hvad nu saaledis de Wilde
ved en enfoldig Maade er mueligt at udrette, kand iche heller være
os umueligt, og i dette Fald at lære noget af de Wilde, var hverken
Skam eller Skade“ (Rel. s. 106). Men indrømmelsen - der jo i øvrigt
undskyldes - er for det første stadig betinget af europæerens stolthed
- hvad de kan, må vi også kunne ! - og for det andet begrænset til et
snævert felt af den materielle kultur. Grønlændernes kultur fik i
Egedes bevidsthed indrømmet den plads, den senere har måttet nøjes
med i det almindelige europæiske omdømme: dens styrke var tilpas
ningen til de særlige naturforhold, evnen til at skaffe sig føde under
de fattigste vilkår. De øvrige sider af det grønlandske samfundsliv til
kendte Egede ikke nogen værdi, ja dårligt nok en eksistens. Trods al
øget viden om Grønland og al (medlidenhedsblandet) sympati for
beboerne, nåede Egede aldrig til erkendelse af nogen sammenhæng
mellem grønlændernes forskellige egenskaber og skikke. Nogle vur
deredes efter europæisk målestok som gode, andre som dårlige; at de
eventuelt kunne være flere sider af samme sag, og at de kunne have
rod i en, omend fremmedartet, så dog defineret kultur, faldt ham ikke
ind. Denne begrænsning i europæerens forhåndsindstilling til den
verden han møder har været bestemmende for problematikken, ikke
blot i Egedes Grønland, men også i nutidens og i alle andre koloni
lande. Og det er den, der, appliceret på Hans Egedes tilfælde, er
genstanden for disse iagttagelser.
Synspunktets afgrænsning udelukker naturligvis et retfærdigt hel
hedsbillede af Egedes sammensatte, fascinerende personlighed, ligesom
pladsforholdene heller ikke tillader en samlet fremstilling af kolonisa
tionens komplicerede historiske forløb. Der henvises i begge forbindel
ser til de i litteraturlisten nævnte arbejder.
Baggrunden for Egedes absolutte overlegenhed overfor grønlæn
derne er væsentligt den, at han kom som repræsentant for en absolut
verdensorden for at bringe sin tros absolutter. Det ville være urimeligt
at forlange, at hans vurderinger skulle være relative. Selv den ydmyg
ste kristne strækker ikke sin ydmyghed så vidt, at han mener andres
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tro kan være lige så god som hans egen. Egede var missionær, til
med „Kongelig Dansk Missionarius“, og selvfølgelig missionerede han.
Det var derfor, han var rejst ud. Den sammenblanding af gejstlige
og verdslige forpligtelser og beføjelser, Egede fra begyndelsen af nød
vendighed var udstyret med, har haft uoverskuelige konsekvenser for
samfundsudviklingen i Grønland, lige som den i øvrigt har skabt
stridigheder omkring vurderingen af hans person og indsats.
I breve, skrivelser og relationer vender Egede gang på gang tilbage
til den kaldelse, der har ført ham til Grønland, tanken om „vore
Hedenske Grønlænders Omvendelse“ og „dend alvorlige Resolution
og hiertelig Forlangende, at ville prædike Christi Evangelium for
dennem“ (Rel. s.3) „Hans Allerhelligste Nafvn til udødelig Lofv,
Priis og Ære, og disse arme vildfarende Mennisker til Saligheds Opliusning“ (Rel. s. 7). Den iver, hvormed han kæmpede for sin ide
igennem 13 år, fra 1708, da tanken først faldt ham ind, og til 1721,
da den omsider blev til virkelighed, og den vedholdenhed, hvormed
han under stadig henvisning til sin forpligtelse holdt ud i Grønland,
når alle andre syntes at ville opgive „dessein’et“, må anses for tilstræk
keligt til at godtgøre, at grønlændernes - og eventuelle overlevende
nordboeres - kristning var det primære formål med hans rejse. Der
er da heller intet i Egedes mange tekster, der røber tvivlsom oprigtig
hed i denne sag; tværtimod.
Noget andet er, at han for at kunne missionere også måtte koloni
sere. Han kunne nemlig ikke eksistere under de givne vilkår og måtte
medbringe et minimum af europæisk civilisation for overhovedet at
kunne opholde sig i landet. Missionen var afhængig af skibe hjemme
fra, og for at sejladsen kunne financieres, måtte den tidligere afbrudte
Grønlandshandel genoptages. Egede er fra første færd klar over, at
han intet kan stille op uden verdslig hjælp, og det var da også på
hans initiativ, at det Bergenske Kompagni, der varetog sejladsen
1721-26, blev stiftet, i øvrigt med den ludfattige Egede blandt sine
største aktionærer. Da han mange år efter måtte høre for sin verdslig
hed som „Kolonialgeistlig“ i den bitre brevstrid med Ghr. David,
lederen af den mähriske brødremenighed, der var sendt op fra Herrn-

161

Pôq og Kipercq, de to grønlændere, som Bergenskompagniet i 1724 lod sende
ned til København for at de kunne blive forestillet for kongen og vække inter
esse for Grønlandsmissionen. Kisteblad, udsendt i anledning af de storstilede
optog, der afholdtes 9. nov. 1724 på de københavnske kanaler, og hvis midt
punkt var grønlænderne, der harpunerede ænder og viste færdigheder i kajak
roning. - Kgl. Bibi., Ny kgl. Saml. 1380.2°.

The two Greenlanders Pôq and Kiperôq giving a performance in their kajaks
on the canals of Copenhagen, in 1724.

hut i 1733, afviste Egede beskyldningen med værdighed: „Jeg har
aldrig rost mig af en umiddelbar Kaldelse. Derfor har jeg ogsaa til
kendegivet min gode Vilje og Attraa for Kongen, at han maatte kom
me disse stakkels Folk og fordums Undersaatter til Hjælp og forunde
mig og andre at gaa til dem for at lære dem Guds Ord. Jeg vilde
have været en Sværmer eller Fantast, hvis jeg havde foresat mig at
rejse til Grønland uden al menneskelig og ydre Hjælp“ (cit. eft. Bobé:
H. E., s. 211-12).
Som et argument for at opnå denne ydre hjælp anførte Egede i
12
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sine forskellige andragender ofte, at Grønlands indbyggere „Som
meldt, baade hafvde været Christne, som ochsaa vare af Norske Folch
og Extraction, og deris Land under Norgis Crone beliggende“ (Rel.
s. 3-4), et argument, der sikkert ikke har været uden vægt i kolonia
lismens århundrede, hvor det gjaldt om at bevare sin hævd på vundne
rettigheder - suveræniteten på Grønland var f.eks. truet af hollæn
dernes voksende handel på landet.
Da Egede omsider 4. juli 1721 fik suppleret sit „lofvlige Kald paa
Guds Side“ med „en ordinarie Vocation der till af Mennisken“, som
han anmodede om i sit missionsforslag af 1718 (D.G. s. 49) følte han
det som bekræftelsen på sin livsopgave, og han kaldte sig altid siden
for „Kongelig Dansk Missionarius“. Det havde ikke blot den sam
menhæng, at han behøvede al mulig ydre støtte, men også den, at
han var bundet af den tid, han var opdraget i. Han var virkelig sin
konges tro undersåt, en vesteuropæisk borger, der med ydmyghed
og værdighed indtog den plads i samfundshierarkiet, der tilkom ham.
Det fremgår af al hans færden i Grønland.
Han var desuden som teolog opdraget i den lutherske ortodoksi.
Ifølge den lære, han selv havde modtaget på universitetet (under
professorerne Hans Wandall og Hans Bartholin) var evangeliet alle
rede i apostlenes tid blevet forkyndt over hele jorden; men hednin
gene havde forkastet det. Kristenheden havde som følge deraf ingen
yderligere forpligtelse til mission; man skulle blot svare til sit kald.
Det havde Egede netop ikke gjort, idet han for at kunne arbejde for
sine grønlandske planer havde forladt sit præstekald i Vågen ved
Lofoten, en beslutning, der var dobbelt dristig, fordi den for det
første kostede hans meget beskedne underhold, for det andet ødelagde
hans gode omdømme hos venner og embedsbrødre. Efter luthersk
ortodoks opfattelse havde han svigtet, og det var derfor vigtigt for
ham at få bekræftet, at han havde ret i at bryde med denne opfattelse.
Han var nok en fornyer, men ingen oprører, og han nærede ingen
ønsker om at komme til Grønland som privat fantast. Kaldet i Vågen
skulle erstattes med et andet og ligeså officielt i Grønland. Netop ved
at rejse dertil udfyldte han sin plads i det dansk-norske samfund og
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inddrog så at sige derved Grønland i det, et forhold, der har haft
mere end blot missionshistorisk betydning.
I den instruks Egede aflagde ed på den 30. april 1721 inden af
rejsen fra Bergen, understreges hans dobbelte opgave. Han har an
svaret både for missionsgerningen og dens økonomiske grundlag,
handelens og Bergenskompagniets tarv. Som koloniens overhoved skal
han holde folkene til arbejde og god orden og sørge for at hjem
sende rapport om hvad der er sket. Han er på een gang præst og
øvrighed.
Den væsentligste forhindring for handelens fremgang var den en
sidighed i interesser, der karakteriserede dette tidlige tidspunkt af
Grønlands kolonisering. Europæerne havde behov for grønlændernes
varer, mens det omvendte ikke var tilfældet. Derimod havde grøn
lænderne stærkt brug for deres egen fangst og var meget utilbøjelige
til at afgive noget af den. Det eskimoiske samfund var i økonomisk
henseende næsten autonomt i sin afhængighed af landets egne, få
produkter. Det var naturligvis en fordel at have synåle, ulo’er (knive
som kvinderne brugte til at skrabe skind med) eller harpunspidser af
jern; men det var ikke så uomgængeligt nødvendigt, at man turde
ofre det dyrebare vinterforråd. „Der laae vel 50 Kobber paa Landet,
som de hafvde fanget; men de vilde ingenlunde selge os noget deraf,
men de viiste paa deris Quinder og Børn, at det var deris Spiise, som
de skulde lefve af“, skriver Egede i en karakteristisk situation som
han oplevede gang på gang (Rel. s. 11). Blev først sælen borte, var
det ret ligegyldigt hvilken slags harpunspidser man havde; så truede
den hungersnød, der var det grønlandske samfunds konstante fare og den kunne ikke afværges ved de midler, den daværende europæiske
civilisation havde at tilbyde. Der skulle en århundredlang proces til,
før det kunne betale sig at drive handel på Grønland i større stil.
Processen var begyndt, idet hollandske redere fra 1624 og fremefter
sendte regelmæssige skibe op i Diskobugten til hvalfangst og tusk
handel med grønlænderne. De gjorde i begyndelsen gode forretninger;
men det meget lille marked dækkedes hurtigt, så de måtte give be12*
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ständig mere for spækket, en konkurrence den danske koloni slet ikke
havde økonomiske midler til at deltage i. Dens varer var både dyrere
og dårligere end hollændernes.
Egede blev hurtigt klar over, hvor uafhængige grønlænderne var
af de materielle goder, han kunne bringe; men konstateringen fører,
karakteristisk nok, ikke til nogen højere vurdering af det selvforsy
nende grønlandske samfund. Hvis „de ellers vare saadanne Folch, at
Deris Lefvemaade udfordrede noget af Vigtighed hos os, da kunde
alleene Handelen inden een kort Tiid riigeligen kompensere dend
anvente Bekostning, men fordi de endeel vare forsiunede af Hol
lænderne, og vi derimod har ingen Vahre af Consideration, endeel
ogsaa af dem lidet behøfver af os til deris Huusholdning og Hånd
terings Fortsettelse, derfor er Handelen saa ringe . .(Rel. s. 53).
Det er grønlænderne, det er galt med.
Fra en rejse til „Fiskefiorden“ kunne handelsassistenten berette, at
han i eet hus har fundet en overflødighed af hollandske varer, over
et dusin nye messingkedler, malede kister, bakker, tinskåle, værktøj,
skjorter, bukser, trøjer, hatte, tekopper m. v., der hang rundt omkring
„til Prydelse som i en liden Krambod“ (Ekstrakt af Protokollen ved
Godthaab 28/5 1729-29/3 1731, RA.). Det kan altså ikke være købt
af behov, men må være anskaffet som statussymbol eller påtvunget
som bytte for mere eller mindre røvet gods. Der fandt så mange over
greb sted fra hollandske skippere, at de nederlandske generalstater
18. nov. 1720 havde måttet udstede en plakat, der påbød anstændig
behandling af de vilde. Skønt der også tit har været et tvangsmoment
i de danskes handel - det overbevisende argument for byttet kan
(ifølge ovennævnte protokol) have været en „Øredak“ fra købman
den eller anden form for „Trudsell og Allarm“ - var der ikke tale om
egentlige røverier. Man prøvede tvært imod at slå sig igennem med
løfter om beskyttelse mod hollænderne.
Efterhånden som Bergenskompagniets økonomiske vanskeligheder
steg, og det blev klart for Egede, at ingen andre i kristenheden syntes
at føle sig kaldede til at betale for grønlændernes omvendelse, kom
han på den tanke, at hedningene passende selv kunne bidrage til deres
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Grønlandskort, tegnet af Jacob Rasch til den kgl. norske historiograf Thormod
Torfæus’ „Gronlandia antiqua“, 1706, som Egede har kendt fra o. 1718. Kor
tet viser den traditionelle — på litterære kilder baserede — placering af den
norsk-islandske kolonis Vesterbygd på Grønlands vestside og Østerbygden på
den utilgængelige østside. Det var en af Egedes opgaver at finde frem til Øster
bygden via et af de to stræder, Frobisher-Strat og Bear Sound, som tænktes at
afskære Sydgrønland som to store øer. - Fot. Kgl. Bibi.

Jacob Rasch3s map of Greenland, 1706, showing the supposed, but erroneous
situation of the West and East settlements of the old Norsemen. Two broad
sounds, the Frobisher Strait and the Bear Sound, were thought to split up the
southern part.

evige salighed. De kunne betale skat til den danske konge og dermed
være med til at financière missionen, som jo, når alt kom til alt, var
oprettet alene for deres skyld. Det kunne han dårligt forklare dem;
men han kunne da foreslå, at kongen som modydelse lovede at be
skytte dem mod hollænderne. Han spurgte sig for og konstaterede
nogen interesse for en „frivillig“ ydelse af spæk til at „forære Kongen“.
Da Bergenskompagniet var kommet så langt ned, at man lod direk
tionen afsætte og udsendte en kommissionær Chr. Jessen Pettersøn,
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der skulle forhøre sig om fremtidige muligheder for Det grønlandske
Væsen eller Dessein, svarede Egede i sit responsum, at han ikke vidste
noget bedre forslag end at „Mand gandske underkaster sig disse Vilde
og giør dem til Slaver - og om icke gandske til Slaver, så dog at de
Folch maae Contribuere noget liiderligt [= rimeligt] til deris egit
Beste“ (Deichmannske Bibi. 84, Fol., Oslo). Det lyder uhyggeligt;
men det fremgår både af denne sammenhæng og andre, at han ved
„Slaver“ ikke forstår stort andet end almindelige samfunds- og skatte
borgere i vesteuropæisk forstand: „Eftersom disse Stachler ere heel
lettroende og frygtagtige, da har de Erklæret sig at Ville gifve og giøre
Hvad vi af dennem forlangede“ (ib.).
Baggrunden for skarpheden i udtrykket er imidlertid en tydelig irri
tation over visse sider af grønlændernes væsen, deres mangel på „Or
den og Disciplin“, som kun kan modvirkes ved at de kastes „gandske
under Aag og Contribution“. Ellers er al møje og bekostning forgæves
„iche alleene i timelig Ting, men endogsaa i aandelig, thj disse arme
Mennisker ere heel uskichet, med Frugt at annamme Guds Ord, saa
lenge de maa leve i deres sædvanlige Vildhed og Selfraadighed“ (D.G.
s. 118).
Forklaringen på denne voldsomhed i handelens og missionens dob
belte krav om europæisering af grønlænderne er at finde i Egedes
erfaringer som missionær.

Den første og væsentligste vanskelighed, der mødte missionen, var
naturligvis den sproglige. Egede havde haft en ordliste med ombord
og gik af ganske overfladiske navneligheder ud fra den opfattelse,
at sproget var en afart af vestnordisk (lige som man oprindelig mente,
at indbyggerne stammede fra den tidligere norsk-islandske kolonisa
tion). At begge dele var fejlagtigt, var man efter ankomsten ikke
længe om at konstatere, og man stod da over for den kolossale vanske
lighed at skulle tilegne sig et vildt fremmed og temmelig kompliceret
sprog, hvis grammatiske opbygning man måtte finde frem til uden
hjælpemidler, før man overhovedet kunne begynde på den egentlige
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opgave. Man måtte således lære sproget i praksis ved omgang med de
indfødte.
Den første kontakt med grønlænderne etableres ved en tilfældig
overensstemmelse med „de vildes“ oprindelige forestillinger, deres tro
på, at navnet rummer en persons kraft og væsen. En grønlænder „ved
Nafvn Aroch fattede Affection til en af vore Folch, som hed Aaron,
for det fellis Nafvns Skyld“ (Rel. s. 12). Så er vejen banet, og samme
Aaron posteres den første vinter i huset hos sin navneven så han kan
iagttage grønlændernes sprog og livsform. Trods alle europæiske bin
dinger og begrænsninger er Egede ikke et øjeblik i tvivl om sin me
tode: det gælder om at komme i så nær og sympatisk kontakt med
grønlænderne som muligt, og om at kende og forstå det folk, man
vil påvirke. Det forekommer nutiden ret indlysende; men det var
ingenlunde en selvfølge på hans tid. Herrnhutterne brugte for eksem
pel ikke samme fremgangsmåde. Sikkert uden at ville det er Egede
blevet en af de første repræsentanter for moderne antropologiske
forskningsmetoder.
Næste vinter er det hans egen tur til at flytte ind i et grønlandsk
vinterhus sammen med sine to små sønner, „efftersom ieg ved ingen
anden Vey eller Middel seer at komme til een rett Erfaring udj deris
Sprog, uden ved en idelig og stedtze varende Omgiengelse med dem, i
hvorvel det samme vil blifve mig hart og besverligt noch formedelst
deris Skidenvurrenhed, men gifve Gud, det omsider kunde tiene til
Hands Æris Befordrelse, da vilde ieg med Lyst og Glæde lide hvad
forekomme kunde“ (Rel. s. 56). Det holder også hårdt, han bliver
syg og må kaste op af den slemme stank, „thi det raadne Speck og
anden Smutzighed [baljer med urin til garvning af skind], som de bær
ind i deris Huuse gifver en saadan Stanch fra sig, at det er ulideligt
for een kleinlig Natur at taale og udstaae; derhos er man och ilde
inkommoderet af Luus, som de Wilde befænger een med; i andre
Maader ere de Stachels Mennisker gode at omgaais med; Gud gifve
mig ellers Kraft og Størche, at overbære dette“ (Rel. s. 58).
Anstrengelserne - og der kan næppe være tvivl om, at Egedes ud
tryk for dem er behersket - bar kun langsomt frugt. Efter det første
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år kunne han hjemsende en liste på 291 nogenlunde rigtige grøn
landske „Wocabula“ (som befinder sig i det norske Riksarkiv); men
han kan ikke sætte dem sammen i grammatiske helheder. Efter to års
forløb kan han sammensætte en primitiv katekismus, en oversættelse
af de ti bud og et par bønner. Den væsentligste hjælp til studiet af
det grønlandske sprog havde han i sine børn, som han ganske bevidst
lod vokse op sammen med grønlænderbørnene.
Foruden den vanskelighed, der skyldtes Egedes begrænsede kend
skab til grønlandsk, konstaterede han også en begrænsning inden for
selve sproget: det savnede abstrakter. Eftersom grønlænderne (så vidt
han i begyndelsen kunne skønne) er fuldstændige ateister og „veed
slet intet af Gud at sige, men lefver ligesom ufornufftigt Fæe“ (Rel.
s. 38), er der ingen ord at låne, når han skal gøre rede for religiøse
begreber.
Det var nu ikke helt rigtigt. Han har selv i den første tid levet
højt på et låneord, hvis indhold vakte hans dybeste afsky, da det i
løbet af et par år gik op for ham, hvad det var. Grønlænderne havde
meget hurtigt navngivet Egede „Pelleste“, i følge sagkyndige en grønlandisering af ordet „præst“. „Ibli pelleste angekau“, sagde en grøn
lænder til ham, og Egede oversætter begejstret „Du præst, er en stor
mand“, idet han regnede med, at angekau (el. angåkoq) betød stor.
Han kaldte også Gud for „angekau“ og var dermed i overensstem
melse med forestillinger hos grønlænderne, som han absolut ikke til
lagde nogen værdi, da han lærte dem at kende. Angåkoq betød ånde
maner og betegnede Egedes lokale konkurrenter i hans egenskab af
forbindelsesled mellem den jordiske og den hinsidige verden. Grøn
lænderne opererede nemlig i høj grad med en sådan, et system af
afdødes ånder og farlige magter bag naturen, der kunne gribe ind til
hjælp eller undergang for mennesker. Angåkoq’erne var personer, som
i kraft af særlige evner ved særlige ceremonier kunne undertvinge
sig et større eller mindre antal „hjælpeånder“ og derved råde over
liv og død, fangst og misfangst.
Associationen til „stor“ er for så vidt berettiget som åndemanerne
på den tid virkelig havde stor magt i de grønlandske samfund på
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Dette kort, som Egede må have tegnet ca. 1735, viser de væsentlige korrektio
ner, hans iagttagelser har medført. Efter en recognosceringsrejse sydpå 9/814/9 1723, hvorunder han nåede til 6o° 10' nordl. br., altså næsten til Kap
Farvel, måtte han - rigtigt — konkludere, at intet af de to stræder fandtes på
Grønlandssiden af Davidsstrædet, men at de måtte ligge på den amerikanske
side. Egede fandt i øvrigt Østerbygden på denne rejse; men da han var bundet
af forestillingen om, at den lå på østsiden, troede han, at det blot drejede sig
om den sydlige del af Vesterbygden. Tegningen i kartouchen viser Egedes op
fattelse af mødet mellem nordboerne og den grønlandske befolkning. Orig. på
Kgl. Bibi.

Map drawn by Hans Egede ab. 1735 with his corrections of southern Green
land. He still places the East settlement of the Norsemen on the East coast.
Now we know that it was situated on the West coast.

grund af de evner, man tillagde dem. Omtrent den samme magt,
som man havde iagttaget, at Egede havde ved kolonien. Han skilte
sig tydeligt ud fra de andre, blandt andet ved at gå anderledes klædt.
Egede optrådte altid i ornat, hvad der må have været fantastisk
upraktisk på hans lange rejser i åben båd og under ophold hos grøn

lænderne, men nyttigt, når det gjaldt at understrege hans værdighed.
Desuden var han udstyret med en klar autoritet: han bestemte alt,
og når han holdt sine lange taler (man kaldte ham også „taleren“)
og ceremonier, sad alle tavse og andægtigt lyttende. Egede måtte
altså være „kablunach’ernes“ (de fremmedes) angåkoq, og da man,
tildels af sørgelig erfaring, vidste, at kablunach’erne formåede meget,
måtte han også være en stor åndemaner, som det var værd at stå sig
med, og hvis hjælp man burde opsøge.
De kom derfor strømmende fra syd og nord og forlangte, at Egedc
skulle blæse på deres syge. Da han ikke kunne tro, der var nogen
„sær Tanche eller Superstition her under“, og han desuden var et
venligt menneske, så blæste han løs, siden det nu kunne fornøje dem.
Efterhånden med stigende samvittighedsnag. Sålænge han - på grund
af den sproglige misforståelse og sin manglende viden om, at grøn
lænderne faktisk havde en del „superstition“ - akcepterer at være
angåkoq, lever han uden at vide det højt på sit ry som heksedoktor.
Det hjalp også, at det var lykkedes ham at helbrede en „blind“ ved
at vaske hans betændte øjne med cognac - han medicinerede så godt
han kunne, eftersom han virkelig gerne ville hjælpe de syge. Han
gjorde store fremskridt i henseende til at vinde grønlændernes tillid.
Men med det specifikt evangelisk-lutherske kneb det ganske over
ordentligt. Hvergang Egede bebrejdede grønlænderne, at de ikke lagde
tilstrækkelig vægt på hans ord (det skete tit), forsvarede de sig med,
at de troede alt hvad han sagde; men han kunne på den kirkes vegne,
som han repræsenterede, ikke lade sig nøje med sådanne personlige
tillidsvota, som tvært imod syntes at irritere ham: „Saaledis ville de
stakkels Folk altid have Ord for at være bedre end de vare“, skrev
han (Rel. s. 295). De skulle ikke tro på Egede, men på Gud. Når de
således var overbeviste om, at det faktisk forholdt sig som han sagde,
skulle de naturligvis ikke blot ytre en vag tilslutning, men også kunne
gøre rede for, hvad det var de tilsluttede sig. De skulle kende og for
stå den kristne lære for at man kunne akceptere dem som troende.
Opfattet eksistentielt er det et meget højt krav; men selv i den
praktiske udformning som den lutherske ortodoksi havde givet det:
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at man skulle kunne en katekismus, var det uhyre svært for grøn
lænderne, hvis tankegange lå fjernt fra vesteuropæisk intellektuel
tradition, at leve op til. Navnlig da de sproglige vanskeligheder var
uoverstigelige. Det er særlig galt med forsoningslæren, hvortil de „ere
endnu alt for dumme og ubequemme saadant at begribe“, men han
håber „nest Guds Hjelp, allerbest ved vort eget Sprogs Fortolchelse
med Tiden dem at imprimere“ (Rel. s. 74). Grønlænderne skulle
med andre ord lære dansk for at forstå kristendommen, hvad der
turde være en falliterklæring af dimensioner.
I sin katekismus (Rel. s. 135) lærte Egede, at alle mennesker skulle
døbes for at blive renset og befriet fra djævelens magt, og da han i
sin nødvendigvis temmelig primitive forkyndelse gør meget ud af,
hvor ubehageligt det er at komme i djævelens klør, måtte der opstå
et forståeligt ønske om at blive døbt. Men Egede nægtede at døbe de
voksne, før de havde ydet tilstrækkeligt bevis for deres tro, og der
var lang vej til det bevis. Også over for dåb af børn var han yderst
tilbageholdende. Man lovede jo at opdrage børnene i den kristne lære,
og overholdtes løftet ikke, var det en vanhelligelse af dåbens sakra
mente. Og der var, siden de voksne ikke kunne lære deres katekismus,
ingen andre end Egede og de få hjælpere, han efterhånden fik, til at
forestå denne opdragelse. Da hele foretagendet bestandig svævede i
en tråd, så man hver sommer, når skibet kom - gerne et par måneder
efter at man var begyndt at vente det - ikke vidste, om man blev
kaldt med tilbage, turde man næsten intet udrette. Egedes brændende
ønske om en fast kolonisering og en bestandig udbygning af mulig
hederne for at påvirke grønlænderne er født af den intellektuelle
redelighed, hvormed han gik til sin opgave, ikke af magtbegær selv om den endelige konklusion blev, at man måtte lægge hele lan
det „under Tvang“.
Den første han vovede at døbe var et dødssygt barn, fuld af frygt
for at barnet „imod Forhaabning skulle blefven tilpass igien“. Han
blev dog lykkeligvis befriet for sit tunge ansvar samme dag ( 24. jan.
1724). Problemet er standende. I januar 1729 - det var under det
kongelige koloniseringsforsøg, da man ville befolke landet med en
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indtagende blanding af straffefanger og fordrukne militærpersoner følte Egede og hans hjælpepræster sig så vidt konsoliderede, at de
vedtog at døbe børn af kristeligt sindede forældre i den nærmeste
omegn, idet de håbede at kunne nå dem med undervisning siden hen.
Forslaget blev approberet af Missionskollegiet ved første givne lejlig
hed, dvs. at tilsagnet var dateret n.maj 1730 og blev modtaget ud
på sommeren; så langsom var postgangen. Da kolonien påny var i
vanskeligheder i 1731-32, det år Egede måtte blive på egen risiko,
mens den mislykkede garnison blev kaldt hjem, holdt han atter op
med at døbe. Selv under den store koppeepidemi i 1734, der lagde
hele hans missionsmark øde (1200 grønlændere døde i egnen omkring
Godthåb) var han tilbageholdende. Besejlingen var ganske vist gen
optaget - med epidemien som foreløbigt resultat; men usikkerheden
var for stor. Der kan ikke være nogen tvivl om, at problemet har
været pinagtigt. Han var dog draget ud for at kunne døbe hedninger;
men han må trøste sig: „Ikke Daabens Mistelse, men dens Foragt,
fordømmer“. Man kan ikke mistænke Hans Egede for at have villet
indlægge sig verdslig hæder ved at hælde vand over hovedet på en
masse folk. Det var alvor.
Derfor blev han også rasende på grønlænderne, når de ikke syntes
at lægge sig deres egen salighed nær så meget på sinde. Han havde
hurtigt forstået, at han måtte knytte grønlændere til sig som hjælpere
for sprogets skyld, og havde i tidens løb entreret med mange unge
mennesker om at oplære dem i kristendom ved kolonien. De skulle
bo frit hos ham og til gengæld hjælpe med sproget. Det blev til en
kæde af skuffelser, for de rejste hele tiden på jagt, eller de fik giftegriller. Egede klager ustandselig over deres mangel på orden og dis
ciplin: „Mens Sommeren varer er der liden Forhaabning at kunde
beholde dem i nogen Stadighed, efftersom de ere saa hengifne til deris
egen Piasier og dend idelig Omstripning med hinanden“ (Rel. s. 79).
At grønlændernes „omstripning“ - dvs. deres strejfen om på fangst
rejser - ikke finder sted for den rene fornøjelses skyld, men er en
økonomisk nødvendighed i et jæger- og fangersamfund, når han
aldrig nogensinde at forstå. Han kan ikke betragte det, som i hans
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Scene fra Grønland med sommertelte og vinterbolig, konebåde og kajakker,
fangne sæler og fuglefangst m. m. Illustration fra originaludgaven af „Det gamle
Grønlands Nye Perlustration“ 1741 efter Egedes egen tegning. Fot. Kgl. Bibi.

Greenland scene drawn by Hans Egede 1741.
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samfunds øjne skyldes mangel på samfundsorden, som udtryk for en
organisation, der blot er forskellig fra den, han kender. Man skulle
ikke tro det var muligt, skriver han, at der „nogensinde skulle findis
en Nation eller Folch, som ey skulle hafve Lofv, ey Øfrighed, ey
Orden og Disciplin, uden hvilchet det menniskelig Societet iche veil
kand bestaae“ (Rel. s. 37); men det er altså tilfældet „her udj Grøn
land, hvor vi slet intet kand fornemme til nogen Orden eller Regi
ment“ (ib).
Blandt de mange former for „Aberie“, Egede har haft lejlighed
til at iagttage, var også trommedansen og sangen, en slags rytmiske,
dansede og sungne polemikker, der tjente til bilæggelse af konflik
ter i de eskimoiske samfund, f.eks. retslige afgørelser eller fastlæg
gelse af priser. Den offentlige mening, repræsenteret ved de frem
mødte tilhørere, afsagde dommen ved bifalds- eller mishagsytringer.
Egede var ganske klar over sangerkrigenes æstetiske funktion som
kunstnerisk udfoldelse, og med iagttagelsen af deres virkning som
psykologisk afreagering: „I saadanne Viiser forekaster og bebreyder
de hinanden hvad de veed og paa denne Maade hevne sig“ (Rel.
s. 379), er han nær ved at opfatte også deres juridiske funktion som
ordnende samfundsmagt. Men hans europæiske begrænsning for
hindrer ham i at nå så vidt. Når han ikke umiddelbart kan fornemme
nogen orden, må han gå ud fra, at der heller ingen er.
Da han imidlertid ikke kan undgå at se, at grønlænderne lever
meget fredeligt, konstaterer han til gengæld en mageløs naturbega
velse for at omgås hinanden, som „beskiemmer alle vel politiserede og
civiliserede Nationer“. Synspunktet forøger hans dybe sympati for
grønlænderne, men ikke hans forståelse af dem. De ejer „Kærlighed
og Ærlighed, Kyskhed og Ærbarhed, ja alle udvortis Dyder“.
For at de lettere skal tilegne sig den ene indvortes dyd, troen, har
Egede besluttet at lære dem at læse „endog de her till hafver een slet
Inclination, foregifvende de iche veed, hvor till saadant nøtter, men
at fare ud paa Søen at jage effter Kobber og Fugle er større Piasier,
og dermed kand de och nære sig“ (Rel. s. 59-60). Her står to kul
turer uden gensidig forståelse over for hinanden. Egede kan ikke
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akceptere, at grønlænderne tilsidesætter deres evige salighed for deres
timelige vel., og han har åbenbart heller ikke kunnet se det rimelige
i, at de betragtede sælfangst som nyttigere end læsning. Omvendt
kan grønlænderne ikke gøre sig forestillinger om, at der er steder i
verden, hvor man ligefrem kan leve af at kunne læse og skrive.
Da det i den grad kneb med at holde på de elever, der siden skulle
bistå ham med at bringe kristendommen til deres landsmænd, syslede
han med tanken om at bortføre „nogle unge Personer“, der så skulle
opdrages i København til „den sande Guds Kundskab“ under ord
nede forhold. De skulle naturligvis tages fjernt fra kolonien „at vi
iche der ved giøre dem flychtige for os eller opreyse dem til Fiendskab imod os“ (Rel. s. 39, i skarpere form i forslaget til kommissio
næren, Deichmannske Bibi. 84, Fol.). Når det gjaldt det ene fornødne,
så han stort på midlerne.
Det skete i øvrigt, at grønlænderne gemte deres små drenge, når
Egede rejste rundt på sine missionsrejser, af frygt for, at han skulle
tage dem med til kolonien. Selv om det kan tænkes, at drengene har
fulgt frivilligt med, var det imod forældrenes vilje. Den stående ind
vending var, at de holdt af deres børn og heller ikke kunne undvære
drengene, der skulle opdrages til fangere (pigerne måtte han hellere
få; men dem var han ikke så interesseret i). Det er altså atter fanger
samfundets hårde økonomi, han er i konflikt med - uden at vide det.
Imidlertid havde han ret i sin vurdering af nytten ved de grøn
landske kateketer. Den ene han havde fået opdraget, drengen Papa,
døbt Frederik Christian, var en meget effektiv missionær. For det
første fordi han kunne komme vidt omkring i sin kajak, mens dan
skerne var afhængige af, om der fandtes ledige både og mandskab
til at ro dem. For det andet fordi han utvivlsomt havde lettere ved
at anskueliggøre de kristne begreber, han havde tilegnet sig, for
grønlænderne.
Det har ikke været i argumentationen, Egedes forkyndelse havde
sin stærke side, dertil var de sprogligt-kultureile forskelle alt for store.
Han har virket ved sin personligheds blanding af mildhed og autori
tet. Når grønlænderne undrede sig over, at han ikke ved at bede for
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dem kunne skaffe dem flere sæler eller bedre vejr, havde han næppe
ord til at forklare dem, at hans gud ikke gav sig af med den slags
handelsaftaler, men måtte nøjes med at fortælle, at Gud var vred på
dem, fordi de ikke troede tilstrækkelig inderligt på hvad Egede sagde.
Det er hans hyppigst gentagne melodi. Alt hvad der overgik dem af
ondt - og det var ikke småting - blev vendt som en bebrejdelse mod
deres lunkenhed og koldsindighed. Den guddommelige sandhed rørte
dem ikke nok, sagde han, hvad han strengt taget ikke kunne vide,
da han trods alt ikke evnede at ransage hjerterne. Men han er over
bevist om, at „grønlænderne af Naturel ere et meget dumt og kold
sindigt Folk“ (Rel. s. 401), en egenskab der ligefrem er udstrakt til
deres hunde, som aldrig gør, men kun hyler og tuder - åbenbart et
udtryk for manglende passion (Rel. s. 336). Da koppeepidemien
raser, og panikslagne og dødsensangste grønlændere, uden at Egede
kan hindre det, flygter bort fra sygdommen - hvorved de spreder
den — forundres han også over deres „store Sikkerhed og ubeskrivelige
Koldsindighed i denne deres store Nød og Elendighed“ (Rel. s. 278).
Den temmelig temperamentsfulde Egede har ofte haft fornemmelsen
af at slå i en dyne, og har så selv reageret ved at slå hårdere og
hårdere.
Med det resultat, at de blev endnu blidere og mere føjelige. Når
man taler dem alvorligen til og straffer dem for deres koldsindighed,
„lader de sig straks rette og til Skikkelighed bequemme“. Da han
havde forstået, at han havde særlige modstandere i „angakoq’erne“,
for han særlig hårdt frem imod dem og truede med, at der vil
komme „mange Folch fra voris Land og skall ihjelslae alle dem,
som teer sig saa uskichelige og bespotter Gud“ (Rel. s. 112). En ånde
maner, der har været udsat for denne formaning, føjer sig derefter
på skrømt. Da Egede opdager, at fyren allerede næste dag vil mane
ånder for at skaffe fangst, truer han ham med en kæp, hvorefter
ikke blot åndemaneren, men alle tilstedeværende hævder, at de tror
på Gud; men så må Egede også sørge for sælerne. En mand, som
har benægtet djævelens eksistens, får et slag på munden af Egede og vil slå igen, „hvilket dog ingen tilforn, naar jeg har været foraar-
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Kartouche fra Grønlandskortet i „Det gamle Grønlands Nye Perlustration“,
København 1741. Tegningen viser datidens karakteristiske grønlandske kvindeog mandsdragter, samt det vigtigste bytte fra jagten på land: sneharer og
rener. Den siddende kvinde holder en ulo — kvindekniv — i sin venstre hånd. —
Fot. Kgl. Bibi.
Greenlanders in native costume, with dog and spoils of the hunt: reindeer and
mountain hare, 1741.

saged at straffe een og anden af dem for deris Uskikkelighed, har
fordristet sig til at giøre“ (Rel. s. 170-71).
Det kan måske forekomme sælsomt, at Egede forventer, sådanne
fremgangsmåder skal føre til oprigtig religiøsitet; men man må erin
dre sig, at tugt og frygt spillede en væsentlig rolle i datidens begreber
om lydighed og respekt, og at metoden var almindelig i al under
visning. Egede hørte til i et hierarkisk samfund, hvor man frygtede
og adlød autoriteterne, og i Grønland repræsenterede han selv disse
autoriteter; det var derfor uhørt, at man forsøgte at slå igen. Ganske
vist var Grønland endnu ikke noget sådant samfund efter vesteuro
pæisk mønster; men man havde uddraget af sine erfaringer, at det
måtte blive det, hvis kristendommen skulle have nogen virkelig
13
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chance. Der skulle oprettes handelsstationer og missioner langs hele
vestkysten, så grønlænderne var indespærrede af præster og kateketer
på alle sider, foreslog Egede (D.G. s. 151); og hans hjælpepræst
Albert Top siger lige ud, hvad det drejer sig om, i sit forslag til
Christianiakommissionen: „Bliver og Collonisterne saa mange, da vil
Jeg forsickre: at de wilde herved tillige paa een lempelig Maade med
tiden skal kunde bringis til Lydighed; thj gruer De nu, som er vist
og sandt, for dend Eniste, Enckle og Elendige Collonie, som har
væred paa Landet til denne tiid, besadt med faae Mennisker, der
har været og er det gandske lands Skræk; Da skal Grønlænderne
langt meere Vide at frygte og bøie sig, naar saa mange og bedre bekrefftede Collonier stiftes iblandt Dennem, at De i sandhed skal
neppelig vove at giøre nogen ting af betydende uden forespørgsel“
(Kopi af skr. fra Albert Top, dat. 3/10 1727, RA, Da. K. Henl. Sager
vedr. Grønl. D 118).
Med et siden misbrugt ord konstaterer Egede, at grønlænderne
først må blive mennesker og siden kristne: „da giøres det høylig for
nøden, gandske at kaste dem under Contribution, for at bringe en
skichelig Poletie iblant dem og at venne dem til Stadighed og et
menneskelig Væsen, thi mand skall ellers i Sandhed fornemme, at
saa lenge de maa hafve deris Frihed i at leffve efter deris forrige
wilde Maneer, da er all Arbeyde forgiefvis, som mand anvender paa
dem til deris Opliusning. Men naar de først vare bragte til Lydighed
og et civil og ordentligt Lefnet, da maae der siden alle Veigne beskiches Lærere iblandt dem, og da er det nest Guds Hielp visseligen
at formode, at Guds Ord skulle vircke i deris Hierter till grundig og
bestandig Omvendelse“ (Rel. s. 91).
Det er karakteristisk, at efterhånden som Egede opdager, at den
kristendom han lærer, er knyttet til hans eget, intellektuelt bevidste,
boglærde og hierarkisk opbyggede samfund, så konkluderer han, ikke
at denne kristendom ikke lader sig eksportere, men at det samfund
og de mennesker, han møder, skal laves om. „O! Gud du er stor, du
hafver giort Himmell og Jord og allting meget herligen. Vi Menni-
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sker, som boe i dette Land, hvorfor ere vi saa vanvittige, at vi iche
kiender Gud, Himmelens og Jordens Skabere? Du gifver os Mad, vi
vide iche hvorfra dend kommer, vi tacher iche Gud derfore. Saaledis
ere vi liige de ufornuftige Diur ...“ lyder den bøn, han lægger dem
i munden (Rel. s. 138). Egede var ikke relativist og kunne ikke være
det. Et karakteristisk sted i relationerne beretter, hvorledes han „for
Piasier“ overværer en af grønlændernes åndemaningsceremonier,
deres „Abespill“, som han kalder det. „Der det nu omsider havde
Ende, siger vi, det var Løgn og Giecherie, alt, hvad de foer med“
(Rel. s. 63, i. 20-21 ). Lidt længere ned på samme side beklager han, at
grønlænderne er for dumme og koldsindige til at „ville eftertenche
dend guddommelige og himmelske Sandhed, som ieg ved alle Leyligheder søger at forestille dem, hvilchet kommer alt sammen deraf, fordi
de anser vor Guds Tienniste iche af meer Betydenhed end deris egit
Giecherie, men holder den for een blot Ceremonie“ (ib. 1. 40-44).
Blandt deres mange superstitioner har grønlænderne en teori, om
hvordan menneskene er skabt. Den første mand - som var en grøn
lænder - er vokset op af jorden; siden fik han sig en kvinde, dannet
af en tue. Fra dem stammer alle grønlændere. „Men om os, som de
kalde Kablunæt, o: Fremmede, have de en latterlig Historie og sige:
at vi ere komne af Hunde; thi en grønlandsk Quinde skal engang
have fød Mennisker og nogle Hunde Hvalpe; de sidste toeg hun og
sætte paa en gammel Skoe og skiød dem ud paa Søen og sagde: Farer
hen og bliver Kablunaker af Eder. Deraf kommer det, sige de, at
Kablunakerne leve stedse paa Søen, og Skibene ere ligesaa dannet,
som Grønlændernes Sko, runde for og bag“ (Rel. s. 397) Sådanne mytologiske forklaringer kan Egede nok finde latterlige,
men ikke morsomme. Han synes at dele grønlændernes dybe undren
over alt hvad der er anderledes, og meget i hans Grønlandsbeskrivel
ser er - omend med modsat fortegn - et udtryk for den samme ånd,
som har undfanget ovenstående sagn: forbløffelsen over at man dog
kan være — grønlænder.
Relationerne - og navnlig det sammenfattende arbejde Det gamle
Grønlands nye Perlustration, eller Naturel-Historie, som Hans Egede
134
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udsendte i 1741 efter hjemkomsten, blev flittigt studeret af samtiden
og opnåede endda at blive sat i delvis ironisk perspektiv i Holbergs
epistel 350, der netop efterlyser den relativisme, som var Egede frem
med. Holberg plaiderer kraftigt for grønlændernes „ufornuft“, hvor
af meget, set fra deres synspunkt, er fornuftig. Han er derimod helt
på linie med Egede, når han fremhæver grønlændernes naturlige god
hed og moralitet på baggrund af mange kristnes - ikke mindst kolo
nisternes - udskejelser. Hans Egede holder sine grønlænderes uskyld
og enfold op for kristenheden. Den dyrkelse af „de vilde“ som udtryk
for troen på menneskets naturlige godhed, som beherskede resten af
århundredet, delte Egede ikke, da han som kristen og teolog opere
rede med arvesynden som en realitet. Det var netop det eneste, grøn
lænderne manglede, bevidstheden om arvesynden og frigørelsen fra
den, gennem den forsoning, som de ikke kunne lære at forstå, uden
at de mistede deres uskyld som naturvæsner. Men han er ved sine
skildringer fra Grønland med til at forberede den rousseauske natur
dyrkelse, hvis forudsætning blandt andet er den øgede interesse og
respekt for det primitive menneske. Og tanken ligger i kim i Perlustrationens hyldest til grønlænderne, hvis slutningsord står i den mest
skrigende modsætning til alt, hvad Egede bevidst har sat i gang:
„Hand frie eders Siæle ud af Syndens og Satans Slaverie, ligesom
eders Legemer ere frie for legomlig Slaverie, saa j alltid maa være
og blive Herrens Frigiorde baade paa Siæl og Legeme. Amen“ (Rel.
s. 404).
Så harmonisk kunne det ikke være. Der fandtes en konflikt mellem
sjælens og legemets frihed, og i den måtte sjælens frigørelse vælges.
Grønlænderne måtte forlade deres samfundsmæssige uskyldstilstand,
da Egede kom og ville lære dem forskellen på godt og ondt.
I skildringen af deres ægteskabsforhold fortæller Egede, at grøn
lænderne ikke er særlig genegne til den „skiændelig Polygamie“. Der
er kun nogle enkelte særligt dygtige fangere, der har 2, 3 eller 4
koner. „Og er det merkeligt, at iblant Ouinderne indtil vores An
komst var der slet ingen Jalousie over sligt, men de forligedes vel
med hinanden, skiønt den første Quinde agtes for den fornemste;
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men efter vor Ankomst, og siden vi af Guds Ord har betydet dem,
at efter Skaberens Anordning og Villie maa en Mand ikke have meer
end een Kone, da har man förnummet hos Ouinderne nogen For
trydelse, naar deres Mænd har villet tage sig Med-Hustruer ...“ (Rel.
s. 372). Situationen er ikke kvantitativt vigtig; men den er typisk for
de processer, der sker, når man påvirker et fremmed samfund. Det
bringes ud af sin balance, uden at der foreløbig etableres en ny; i
dette tilfælde ved at der skabes utilfredshed med en situation, som
det tager meget lang tid at ændre. Forskydningen var begyndt i
materiel henseende med hollændernes handel; men den tog først
virkelig fart med missionens åndelige påvirkning og den sociale om
væltning, der skabtes af den dermed forbundne kolonisering. Så hur
tigt, at den nu er nået til sin afslutning, gik det dog ikke. Grønland
er stadig under pinefuld forvandling efter de retningslinier, som fra
første færd blev udstukket af Hans Egede.
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landshistorie, som velvilligst har været stillet til min rådighed, og hvorfra
citaterne fra det utrykte materiale stammer.

GREENLAND CIVILIZED
Summary

This essay is based on a literary analysis of the writings of Hans Egede (16861758) and discusses the clash between two cultures, the hunting and trapping
culture of the Eskimoes and the literary culture of Western European Christi
anity. Egede, who deliberately applied to be officially sent out as a missionary,
went to Greenland as a representative of the kingdom of Denmark-Norway
firmly anchored in its own orthodox, hierarchic society whose norms he could
not help applying to the Greenlanders. In spite of the fact that he acquired
an ever increasing knowledge of Greenlandic conditions and had heartfelt
sympathy for the Greenlanders the very fact of his being a European prevented
him from any coherent knowledge of the workings of Eskimo society, and this
lead to far-reaching misconceptions.
Though missionary work was the chief purpose of Egede’s journey to Green
land, this entailed too the colonization of all that part of Greenland which was
known at the time and the civilization of the population. Firstly, because the
trade which it was financially dependent upon failed since the Greenlanders
had no particular need of the colony’s goods, and Egede considered supple
menting it by levying a tax on the population. Secondly, because the mission
needed a wide network of teachers and priests to work among the Green
landers, who had not the necessary prerequisites for learning about orthodox
Lutheran Christianity, based as it was upon a literary culture. By virtue of
his understandable lack of sense of relativity, which is also illustrated, Egede
came to the conclusion that Greenlandic society would have to undergo ra
dical changes on the European pattern as it was more important for the
Greenlanders to become Christians than for them to be allowed to remain “in
their former wild state”. Thus changes began in the structure of their society
which still have not been brought to an end.

MODERNE SJØMANNSTRO
Au

Svein Molaug
Når man taler om sømændenes overtro, tænker man
uvilkårligt altid på sejlskibstiden. Et helt andet og
ikke mindre interessant spørgsmål er: hvilke af de
gamle trosforestillinger lever endnu? Hvad tror sø
manden fra damp- og motorskibenes tid på? Direk
tøren for Norsk Sjøfartsmuseum på Bygdøy, Oslo,
mag. art. Svein Molaug, redegør her for en under
søgelse, han har foretaget for at få klarhed herover.

Naturvitenskapen har preget vårt syn på verden og dens fenomener.
I blind tiltro til at den har rett, har vi kastet overbord alt som ikke
passer inn i de nøk ter ne systemer. Vi tror ikke på annet enn det som
kan måles med tommestokk og termometer, veies på vekt eller foto
graferes. En og annen filosof vil kanskje innvende at våre sanser
setter så snevre grenser for det som kan observeres, at man ikke med
sikkerhet kan vite om tingene virkelig er slik som vi registrerer dem.
Gåtene om livet er fremdeles uløste. Man kan si at hele det natur
vitenskapelige system er en grammatikk for våre sanseinntrykk. Mer
er det ikke, men man kommer ikke utenom det.
Det synes allikevel som om dette systemet setter litt for snevre gren
ser. Det blir litt for lite plass til fantasien. Mange vil gjerne sette til
en liten dash tro til den nøkterne viden. Man leser i avisene at folk
har sett små grønne menn med trompetører og radioantenner på
hodet. Ukebladenes horoskopspalter, zoodiaktegnene i damenes hals
kjeder og maskotene i bilvinduene er eksempler på at det også idag
finnes en ikke lite utbredt tro på fenomener som faller utenfor det
naturvitenskapelige system. De er bare noe anderledes enn de var før
de vitenskapelige landevinninger ble popularisert og gjort til alle
mannseie.
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I gamle dager behøvde ikke fantasien tøyles av alle de facts som
den moderne tids forskning har samlet. Man kunne fable fritt, men
det er ganske interessant at fabuleringene stort sett gikk i samme ret
ning. Det er nå en gang så at man ser og opplever det man venter
å få se (ekspektantillusjon). De merkverdigheter sjøfolk opplevet var
stort sett av lignende slag som folk før dem igjen hadde opplevet.
Jeg skal ikke her komme inn på resonnementet om at når så mange
har opplevet det samme, så må det være noe i det. Heller ikke skal
jeg komme inn på de merkverdige omstendigheter ved hver enkelt
hending som kan synes å gjøre dem uforklarlige. Det som kan være
av interesse, er å se litt på det spekteret man finner i den marine
folklore på grunnlag av det som ennå levende, men riktignok eldre,
sjøfolk kan fortelle. Materialet er hentet fra en samling lydbånd
opptak og personlige samtaler med eldre sjøfolk. Litteratur, avis
utklipp og annet trykt materiale har det ikke vært tid til å innarbeide
i artikkelen.

De gamle naturvesener er det ikke plass for lenger.
Draugen, som seilte sin halve båt og varslet død og undergang for
dem han begynte å kappseile med, dette grønngustne skrekkvesen kan
man tillate seg å spøke med.
Marment elen, en liten mann, som fiskerne kunne få i garn eller
not, synes også å være forsvunnet. Det er litt synd, for den som tok
hånd om ham og ga ham et gammelt klædesplagg før han slapp
mannslingen ut igjen, fikk som takk i god tid sikre meldinger om
uvær. Nå har vi værvarslingsinstitutter, som stort sett gjør samme
nytten.
Havfruen er det verre å gi slipp på, hun er så sjarmerende. Enkelte
vil ikke helt se bort fra at havfruer kan eksistere. Noen henviser til
billeder de har sett, ,,så noe må det vel være til grunn for dem.” Jeg
har bare truffet én mann som så på havfruer som naturlige „havdyr”.
„Hu ser ut som ein fisk nedante og som eit kvindfolk ovante, men
det fælaste er det at det er ikkje hol i henne”.
Ved linjedåp kan havfruer opptre i Neptuns følge, men på grunn
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- Der er nogen, der vil gøre store øjne i den damper, når det bliver lyst,
og de opdager, at de har fået os på slæbetov.
(Tegning av Thora Lund i Horisont dec. 1963).

“Somebody’s going to get a surprise on that steamer in the morning when they
find they’ve got us in tow”.
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av tekniske vanskeligheter med fiskehalen blir det akseptert at hun
har vanlige føtter.
Havhesten er det ingen som tror på, men de som er fra Vestlandet,
kan sagnet om havhestens kamp med sjøormen, og de forteller det
gjerne som underholdning uten krav på å bli trodd. Sjøormen hadde
lagt seg til i fjorden og stengte den slik at folk ikke kunne komme
til kirke. Det ble ringt tre torsdager med kirkeklokkene. Den tredje
gangen kirkeklokkene klang, hørte de havhesten vrinske i fjordgapet.
Han kom settende innover. „Og du må tru han slo med hovane så
sjøen fraua”. Sjøormen ble drept og drev inn i bunden av fjorden,
der man ennå kan kjenne råtelukten av den i fjæren.
Sjøormen har man også stort sett mistet tiltroen til. Det hender
folk kan fortelle at de har hørt andre har sett et langt dyr bukte seg
i sjøen, men det er ingen som har noe klart begrep om hvorledes den
egentlig ser ut. Dessuten er det ingen god tone å tro på den lenger,
den som gjør det kan lett kalle på fliren.
Den flyvende hollender, dødsseileren, er vel de langfarendes draug.
Han skal helst holde seg nede på Østsiden av Kap det gode Håp. De
få som har fortalt om denne nifse skuten, som seiler evig omkring på
havene og varsler ulykke, karakteriserer gjerne dødsseileren som „et
syn”, og legger i dette at det ikke er en virkelig skute de ser, bare
noe „de synes” å ha sett. Et slikt varsel følges gjerne av uvær med tap
av menneskeliv. Jeg har aldri hørt noen ombord i motorskip skal ha
sett dødsseileren.
Gjengangere eller spøkelser er det ikke så rent sjelden man hører
om. Spør man noen om de har hørt om slikt, vil de som oftest si nei.
Ingen vil ha ord på seg for å være overtroisk. Man får faktisk et
inntrykk av at når de ikke ønsker å gjenfortelle spøkelseshistorier, så
er det fordi de ikke vil at noen skal få inntrykk av at sjøfolk tror på
den slags.
Noen av de eldste er allikevel ikke redde for å innrømme at de har
hørt om spøkelser. Det er gjerne en hengt mann som går igjen. En
kelte har sett ham tusle omkring „køyteveggen” i mørket.
En viss uhygge står det alltid av slike fortellinger, men de fleste er
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så lite utbroderte at alt tyder på at spøkelseshistoriene er gått av mote
blant sjøfolk.
Skipsnissen (klabautermannen) er gått helt ut av billedet. Selv de
eldste kan ikke minnes å ha hørt om ham, hvilket er påfallende for
Asbjørnsen forteller om ham i „en reise til Egypten”.
Flere ganger har noen av de eldre nevnt en uklar skikkelse de kalier
„laumannen”. Denne laumannen er nærmest å betrakte som et gjen
ferd. Den ene fortalte at han var observert på en rå, den andre for
talte at laumannen hadde vekket skipperen tidsnok til å forhindre
grunnstøtning. Den ene av dem mente å ha hørt at skikkelsen var en
sjømann som hadde hengt seg, og derfor gikk igjen. Det var på et
møte i Norsk Seilskuteklubb rett før jul 1965 at samtalen begynte
å dreie seg om „laumannen” som flere syntes å ha hørt navnet på.
Det stod ingen uhygge av navnet, snarere tvert i mot. Det er ikke så
usannsynlig at navnet laumann på en eller annen måte kan ha ut
viklet seg fra „klabautermann”.
Varsler er det eneste fenomen som ikke blir awist som overtro.
Det er ikke sjelden å høre om at folk er blitt varslet om forestående
fare, at folk i farlige situasjoner på en eller annen måte kan få gitt
beskjed til andre. Slike fortellinger blir brukt som underholdning.
Det hører ikke med til god tone å nekte å tro på dem, men for
nuftige naturlige forklaringer blir godt mottatt, hvis man samtidig
lar muligheten stå åpen for at det finnes ting som vi ennå ikke vet.
Enkelte tror fullt og fast på slike fenomener, og forklarer dem gjeme
med „tankeoverføring”.
Den vanligste typen er at mor, kjæreste eller hustru hjemme drøm
mer at den sjøfarende er i livsfare og forteller dette til andre i fa
milien. Sjeldnere er det at de hører stemmer eller får andre tegn,
f. eks. at billedet faller ned av veggen.
En annen gruppe har som motiv at et forlis har funnet sted og at
et fartøy i nærheten på en eller annen merkelig måte forandrer kur
sen slik at de skipbrudne blir reddet.
Noen beretter om at kapteinen, som har gått av vakt og ligger og
sover, får høre en stemme som oppgir en kursretning. Etter at stem-
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men har lydt flere ganger, får ikke kapteinen ro på seg før lian har
lagt skuten på den oppgitte kurs. Kursen leder til skipsmannskap som
kjemper for livet.
Det hender at det kommer folk ombord, som ingen har sett før,
og de forsvinner igjen etter å ha gitt en eller annen beskjed.
En mann fortalte meg følgende: Hans far var skipper på en skute
som lå og basket ute i Nordsjøen i tungt vær. Så får skipperen plutse
lig se en kar i oljehyre (oljetøy) klatre over skansekledningen og for
svinne inn i ruffen. Det ble lett etter mannen, men han var og ble
borte. Bortimot kvelden observerte utkikken en livbåt med folk som
strevet for å klare seg i den høye sjøgangen. Skuten styrte ned på
båten, og en ende ble slengt ut. Da den første skipbrudne klatret over
skansekledningen, kjente skipperen ham igjen. Det var den samme
mannen han hadde sett tidligere på dagen.
I eldre fortellinger, fra den generasjons tid som ligger forut for de
eldste nålevende, kan man ofte lese om at fugler kan gi varsler. Dette
trekk synes å være forsvunnet fra de fortellinger som nå verserer.
Vardøger er velkjent også fra bygdelivet. Noen synes å høre folk
komme inn i huset hjemme, ta av seg yttertøyet og åpne døren. Der
er ingen, men en stund etterpå kommer den man synes å ha hørt.
Det er mange som kan berette om at sjøfolk har varslet sin hjem
komst på den måten. Slike fortellinger er gjerne knyttet til julaften.
Husmoren sier til barna at de får vente med å gå til bords for „han
far kommer hjem klokken 7, han”, og faren kommer helt uventet
hjem fra sjøen på den tid konen har sagt.
Ut over dette med varsler, som ikke blir oppfattet som noe over
naturlig, men mer som merkelige fenomener man ennå ikke har fun
net noen fornuftig forklaring på, er det ikke meget av truer igjen.
Endel reminisenser av eldre truer kan man nok her og der støte på,
selv om de forsvinner raskt.
Å gå ut på en fredag, særlig den igde, er det mange som misliker.
På mange fartøyer er det ikke god tone å snakke om hester, da blir
det uvær. Illustrerende er en tildragelse som hendte ca. 1950. Det
var en mann ombord i et fartøy som ikke tålte at noen nevnte ordet
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„hest”. Var han nødt, omskrev han ordet med „firfoting” eller lig
nende. En ertelysten skipskamerat satt i messen og provoser terte man
nen ved å rope høyt og tydelig „hest”. Ventilen stod åpen. Mannen
ba ham pent la være, men dette bare bevirket at fyren ropte „hest”
enda høyere. Plutselig slo en bråttsjø inn over skuten så vannet fløt i
gangene. Særlig ille gikk det ut over den ertelystne, som satt under
ventilen. Det pussige var at det var den eneste store sjøen som kom
den dagen. Ordet „hest” ble ikke nevnt mer på den turen. At man
kaller sjøen for Rasmus biir idag gjort med et smil. Det samme smilet
kommer når man snakker om å klø masten, sette en sølvmynt i en
mastesprekk, plystre etc. for å få vind. Jeg har selv sett en sølvmynt
bli lagt i mastesporet før masten ble reist. Det ble gjort med et smil,
og mer som en skikk enn utslag av noen form for tro.
Litt mer alvorlig ser de eldste på det å finne fliser, strå eller lig
nende liggende på dekket slik det minner om et kors. Slike tilfeldig
lagede kors biir plukket opp, for de er varsler om ulykke. Man tror
ikke lenger på det, men det hender man gjør det allikevel.
Albatrossen ble det fanget mange av i seilskutetiden. Motstykket
til denne fuglen i nordlige farvann er havsulen, men mange tror det
kommer ulykke over den som dreper en slik. En sjømann fortalte fra
en tur etter siste krigen med en tankbåt at en dag han stod til rors
så han båtsmannen stod forut og fektet med en svaber. Det var en
havsule som ville krysse forrenom baugen. Hver gang havsulen var
på vei forover, fløy båtsmannen til rekken, viftet med svaberen og
skremte fuglen. Rorgjengeren spurte etterpå hva dette skulle bety, og
båtsmannen forklarte at dersom fuglen krysset forrenom baugen, ville
den føre ulykke over båten. Det ble en del prat om dette etterpå, og
enkelte hadde hørt at før i tiden trodde mange at skippersjeler hadde
tatt bolig i havsulene og seilte med dem over havene.
Haien blir oppfattet som en fiende av de fleste sjøfolk, og i seil
skutetiden ble sporden eller finnen av den fangede hai spikret på
klyverbommen. Ingen har gitt noen skikkelig begrunnelse for hvorfor
de gjorde det.
At rottene forlater det fartøy som skal gå ned, er vel kjent, men de

i go

fleste forklarer det slik at skuten har vært så lekk at rottene har fun
net det fornuftigst å gå iland.
Sjølivet idag er stort sett befridd for truer og tanken på skrekkvesener. Andre problemer er kommet i stedet. Og om en eller annen
skulle ha en tro på noe som ikke kan forklares, er han meget forsiktig
med å fortelle det, for ikke å få ord på seg for å være overtroisk.
Ingen behøver å vite at han stikker „jabeinet” først ut av køyen når
han skal tørne ut.

SEAMEN’S BELIEFS TODAY
Summary

The author has recorded interviews with old seamen in which he attempted
to find out how many of the ancient maritime beliefs still survive. Stories
are still told of some of the traditional creatures of the deep, even though they
may no longer be believed in. On the other hand augurs of shipwreck and
similar disasters are taken seriously. Reminiscences of ancient dangers some
times occur. Apart from this seamen are often somewhat reserved when it
comes to talking about inexplicable phenomena: they are afraid of being con
sidered superstitious.

ØEN I BUGTEN
Et dansk øsamfunds handels- og søfartshistorie
Af

Christian Nielsen
Konservator ved Handels- og Søfartsmuseet Chri
stian Nielsen skildrer sin barndoms ø, Fejø i Små
landshavet. Han ridser øens historie op i korte træk
og fortæller ud fra egne erindringer om de senere
tiårs udvikling. Det bliver en beretning om et til
syneladende isoleret samfunds overordentlig levende
kontakt med omverdenen, både hvad samfærdsel,
handel og søfart angår, og også om den forandrin
gens lov, øen er underkastet.

Den ø, hvis handels og søfarts historie her skal ridses op, er Fejø. Det
er en lille ø, som ligger i det sydlige Smålandshav i bugten nord for
Lolland, østen for Urne, vesten for Vigsnæs og nord for Bandholm.
Øen er ca. i8km2 stor og når med sit højeste punkt ca. 13 m over
havet. Den er omtr. 6 km lang og har form som et timeglas; på det
smalleste sted er den ca. 1 km bred. De to halvdele er nærmest kun
forbundet med enge, og i ældre tid blev øen ved højvande delt i to.
Jorden er af god kvalitet og har altid givet godt udbytte. Så langt
tilbage der har levet mennesker på øen, er der her drevet handel.
Et så lille samfund har ingen andre eksistensmuligheder end handel
med andre, hvis den vil opnå livets goder. De ældste eksportvarer fra
øen må efter rester af forarbejdet flint at dømme, som man har
fundet på øens nordside, have været flintredskaber som økser, spydog pilespidser, dolke og skrabere.
Et andet gammelt bevis på øens handel og samkvem med den
øvrige verden er et borganlæg på den østre øs nordside, Dragsborg,
med fund fra vikingetiden, både penge og et sølvfund bestående af
et sølvbæger, 10X12 cm, fra år ca. 700 og af engelsk herkomst, samt
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fem små bægre fra omkr. år 1000. Dette er et af vikingetidens største
og smukkeste fund. Dragsborg var en ringborg med en omkreds af ca.
80 m. Den menes at have været i brug til op mod år 1500.
På øens sydøstre side, nærmest på en holm og fjernt fra øens to
byer Østerby og Vesterby, ligger øens kirke, indviet til Sankt Niko
laus, søfartens skytshelgen. På dens plads har tidligere ligget en træ
kirke. Den nuværende stenkirke er bygget ca. 1200 af røde munke
sten med træloft i skib og tårn og med hvælvet kor. På grund af
sin frie beliggenhed og sin størrelse virker den smukt i det lave land
skab med sit kraftige tårn med pyramidetag i røde tegl. At beboerne
på et så tidligt tidspunkt har kunnet bygge en stor kirke, tyder på en
vis velstand og vidner om en udbredt handel og søfart, da alle mate
rialer til kirken er hentet udefra og sejlet til øen. Den bakkeknude,
kirken ligger på, er omgivet af enge på landsiden og mod sydøst af
havet, der her er så dybt, at man har kunnet sejle hertil.
Øen kom 1524 under kronen (Nykøbing len), hvilket har været
en fordel for beboerne. Så tidligt som 1550 fik de privilegium på fri
handel med deres skuder på Tyskland og hertugdømmerne Slesvig
og Holsten med de varer, øen frembragte, især korn, kvæg, huder,
fedt og produkter af hjemmeindustrien. De måtte indføre humle,
salt, stål, jern og hvad andet der skulle bruges til eget ophold. Privi
legiet, der ikke gjaldt under krig, når der var udførselsforbud, holdt
sig til 1699. Lovgivningsmagten har forstået, at et så lille samfund
var nødt til at have samhandel med omverdenen, og privilegiet betød
selvfølgelig også, at øboerne derved lettere kunne betale deres skatter
og afgifter til øvrigheden.
At det somme tider har knebet med at holde sig på den rigtige side
af loven, skildrer følgende begivenhed fra 1643: Hans Rasmussen og
Morten Christensen Badicke havde med deres skude skullet fragte 24
tønder rostockerøl og 3 tdr. skibsøl fra Rostock til Holsten for en køb
mand Anders Ficke i Vordingborg. Som de senere sagde var de for
at undgå svenskerne sejlet fra Rostock gennem Guldborgsund langs
Lollands nordkyst for gennem Rågøsund at gå ad Langelandsbæltet
til Holsten. Da de kom til Rågøsund, mødte de en hård vestnord-
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Kortskitse over Fejø med angivelse af de i teksten nævnte lokaliteter. Indprikket det omtrentlige
forløb af de enge, der i ældre tid delte øen i to dele.

Map of Fejø.
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vestenstorm, fik havari på rig og måtte gå tilbage til Ravnsborg, hvor
de satte skuden på grund og bjergede øl og folk i land. De blev derpå
anklaget for smugleri af øl, men ved retten i Vordingborg bevidnedes
det af to Fejø-mænd, at vejret var slemt og at skudens besætning
havde været i nød. På grund af dette udsagn til gunst for skipperen
blev de da også frikendt. - Selvfølgelig skulle øllet have været i land
på Fejø, men fejøboerne holdt godt sammen.
Morten Christensen Badicke må have været en driftig skudeskipper.
Da han senere var på vej til København med en last brænde, blev
hans skude ved Dragør opbragt af svenskerne og brændt. Han slap
dog selv med livet i behold og blev optaget af en kaper og spejder
båd. På Christian IV’s orlogsskib „Trefoldigheden“ kunne han give
nogle oplysninger om fjenden, og de må have været gode, for senere
kom svenskerne, der øjensynlig opdagede, hvor de stammede fra, og
tog repressalier på hans ejendom på Fejø.
Kronens indsigt i øens forhold ses også af følgende: efter at Bremer
holm i 1556 overtog bygningen og bemandingen af flådens skibe, blev
fejøboerne betragtet som søfolk og udskrevet som bådsmænd (matro
ser), hel- og halvbefarne, samt som skibsbyggere og tømmermænd
med en tjenestetid på op til otte år. Dette gav dem en god lære og
skabte dygtige håndværkere og søfolk, ligesom det var en god an
befaling for dem, når de søgte arbejde og hyre senere. Det blev lige
frem en prestigesag, at alle øens mandfolk skulle udskrives til orlogsmarinen, ja det blev endda drevet så vidt, at efter at almindelig
værnepligt blev indført og søfolk skulle have søfartsbog, lod bonde
sønnerne sig påmønstre på fejøskuderne om vinteren og øens søfolk
om sommeren, for at de derved kunne opnå den påkrævede sejltid
og komme til orlogs.
Da fejøboerne ved deres skudefart havde gode muligheder for at
komme fra øen, fandt de unge derfor også tit en pige i fremmed havn
og førte hende hjem til øen. Dette er grunden til, at øens befolkning
ikke er blevet indgiftet i hinanden, som det så tit er tilfældet i små
samfund. Da der kun er plads til et begrænset antal husstande i et
øsamfund, har overskuddet af unge skullet udvandre til andre egne,
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Fejø kirke, bygget ca. 1200 og indviet til St. Nikolaus. Den anselige bygning
ligger på en tidligere holm umiddelbart ved kysten. — Foto: Nationalmuseet.
St. Nicholas Church, Fejø {ab. 1200), situated directly on the shore.

og da øen havde gode rejsemuligheder til København, har denne by
altid aftaget de fleste af udvandrerne. Flere af de mænd, som var på
Bremerholm, blev gift med piger i hovedstaden og bosatte sig der.
Mange fejøboere rejste ind til disse familier og fik arbejde i Køben
havn, andre sejlede og blev senere gift der, og da det gik de fleste
godt i storbyen, trak dette andre med sig. Endnu i dag tager mange
fra øen til København, og det er ikke nemt at træffe fejøboere, som
ikke har familie i hovedstaden.
Skønt øens befolkning hovedsagelig var bønder og søfolk, fik øen
ret tidligt fast færgefart mellem Kragenæs og Fejø Vester. Under
Frederik IV fik en færgemand fra Kragenæs bevilling til at færge
til Fejø, og selv om de fleste fejøfolk havde fartøj selv, må øens
handel have været ret stor, for 1733 fik en fejømand også bevilling
til at færge fra Fejø til Kragenæs. 1756 fik begge færgemænd kgl.
bevilling til at færge efter bestemte takster, og ingen andre måtte
l4*
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færge for betaling mellem Fejø og Lolland (Kragenæs). Denne færge
fart har holdt sig op gennem tiden, selv om der kun foreligger spredte
oplysninger derom. Indtil 1932 var der privilegerede færgemænd i
Kragenæs og på Fejø, men herefter var der kun én færgemand med
bevilling (på Fejø).
Et par små færgehistorier fortælles: Ved Kragenæs kom en rej
sende og skulle over til Fejø. Han spurgte om prisen, som forekom
ham ret stor, og han sagde: Det er meget for at blive færget det korte
stykke til Fejø! De blev dog enige om at sejle, og da de havde sejlet
en stund, sagde den rejsende: Er vi ikke snart ovre? Jeg synes der
bliver jo længere, jo mere vi sejler. Hertil svarede færgemanden lunt:
De var jo bange for at få for lidt for Deres penge, derfor har jeg på
grund af det gode vejr først sejlet Dem en tur ned under Avernakke,
og nu skal vi så sejle op til Fejø færgested, så klag De ikke en anden
gang over, at De ikke får noget for Deres penge! - Den næste historie
er med modsat fortegn: Nogle fejøboere ville hurtigt hjem, og da de
mente, at Kragenæs-færgemanden var lidt ligegyldig med at holde
højde på færgestedet, spurgte de, om han aldrig havde kunnet sejle
énboutssejlads til Fejø (dvs. uden at krydse). Hertil svarede han tørt:
Det er sket enkelte gange for fejøfærgemanden, men aldrig for mig!
Og dermed måtte fejøboerne slå sig til tåls.
Færgefarten skete med halvdæksjoller. Dengang kunne der gå
mange dage uden at der var overfart. Et forår med isfrit vand så
færgemændene overhovedet ikke hinanden i 28 dage, hvorfor krage
næsfærgemanden med let brise og sol tog til Fejø for at hilse på sin
kollega og få eftermiddagskaffe, hvorefter han atter sejlede til Krage
næs. Efter århundredskiftet fik jollerne motor, men først 1920 kom
bedre færgebåde, som kunne tage en bil på dækket. Den blev slisket
ud fra et primitivt slæbested. 1932 blev der bygget færgelejer og en
færge, der kunne tage lastbiler. I dag har færgefarten en bilfærge,
„Vester“, som kan overføre ca. 16 personbiler eller fire lastvogne med
anhængere, og der sejles om sommeren daglig 15 dobbeltture og un
dertiden ekstrature. Færgefarten er i flere generationer gået i arv fra
far til søn, både i Kragenæs og på Fejø, og færgemændene på begge
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sider har altid sat en ære i at behandle kunderne godt. Det må siges,
at øen takket være færgens store kapacitet har god forbindelse med
fastlandet trods sin lidenhed, men det skyldes også til en vis grad den
driftige befolkning.
Om skibsfarten vides, at der i 1780 var 12 søgående skuder hjemme
hørende på Fejø, hvilket har muliggjort en ret betydelig indtjening
for øen. Det må også have givet god beskæftigelse til dens befolkning.
Der blev sejlet fra om foråret til ind under jul, og man sejlede ikke
alene med øens egne produkter, men også med varer fra og til de
forskellige oplandspladser: Bandholm, Sakskøbing, Vordingborg og
Nykøbing Falster. Farten gik især til København, nordtyske havne,
pladser i Slesvig og Holsten, samt Jylland.
Om sommeren havde skipperne, når de kom hjem, deres skuder
liggende ud for hvor de boede, ved Sletterne, ved Andemose, i Kage
vig, ved Draget, ved Vasen, under kirken og i Dyb vig på øens sydside
inde i bugten. Denne var en fra naturens side god havn og tjente
som vinterhavn for alle øens skibe. Dybvig har antagelig i fjerne tider
været en sø med ca. 6 fod (1.75m) naturlig vanddybde, omkranset
af en lertange ca. 3 fod under vandoverfladen, hvad der gav denne
naturhavn god beskyttelse såvel for storm som for isdrift. Her var
muligheder for en udskibningsbro, og et par brødre fik da også omkr.
1814 bevilling på at anlægge en sådan. Den blev lagt ud for deres
ejendom i den østre side af bugten, og skipperne lagde yderligere en
ca. 100 m lang stenkastning fra broen mod sydsydvest; ca. 500 m vest
for broen lagde de en anden ret øst efter, ca. 150 m lang og forsynet
med et stenkar for den yderste ende. Ud for disse to arme lå der
yderligere på begge sider to stenkar for at biyde isen. Det østre sten
kar havde pæle og kunne bruges til kølhaling for øens fartøjer. Denne
primitive, men gode havn blev omkr. 1882 erstattet af en af kom
munen bygget havn mellem de to stenarme; den blev delvis gravet
ind i land. Det meste træ fik øen fra Knuthenborg grevskab mod at
dette skulle være fri for at betale havnepenge for en damper, det
ville sætte i rutefart Fejø-Bandholm (S/S „Polyxene“ af Bandholm).
Havnen blev bygget af øens håndværkere. Alle steder hvor rundt træ
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kunne bruges, blev det anvendt, således til pæle, ankre, hamre og
vatterlister. Der var 8 fod vand i havnen, men ved en senere udvidelse
1911 fik den 10 fod. Nu er havnen stærkt i forfald, da dampskibs
ruten er nedlagt, ligesom næsten al ind- og udskibning foregår fra
Vesterby og ved hjælp af færgen Vesterby-Kragenæs.
Før havnen blev bygget, havde H. P. Prior midt i 1850’erne ladet
bygge en udskibningsbro ved Sletterne på øens østside. Den blev
brugt lige til havnen ved Dybvig opstod. På sin rejse fra København
til Kiel anløb Priors H/S „Zampa“ Kalvehave og Fejø. Dette gav
fejøboerne gode rejsemuligheder, og denne rute kan på en måde siges
at være en fortsættelse af øens gamle skudefart, som endda trivedes
godt ved siden af dampskibsruten.
Ruten gav anledning til, at der på øen blev oprettet en stor købmandshandel. Øen lå jo uden for købstads-handelsprivilegierne, og
købmandsgården førte da også alle slags varer, ligesom den opkøbte
korn, kreaturer, æg, frugt, fjerkræ og andet. Den solgte også brænde,
kul, jern, mursten, trælast, kolonialvarer, tøj, ja den havde egen sy
stue med op til syv sypiger i arbejde. Systuen havde så godt et om
dømme i København, at hvis pigerne søgte dertil, var de altid sikre
på at få arbejde. Forretningen havde foruden købmanden selv to
kommiser og flere lærlinge, i den grove afdeling var to faste karle
og på kornlofterne faste daglejere. I staldene stod flere spand heste,
der var køer og svin og også landbrug. Forretningen forsynede ikke
alene øens beboere, men også naboøerne, og mange fra Lolland, f. eks.
fra Blans, Bandholm, Keldernæs og Vigsnæs, handlede på øen, da
der her var et lige så stort udvalg som i købstæderne, og flere havde
lettere ved at sejle end ved at gå. Købmandsslægten hed Olsen. For
øvrigt var den bekendte marinemaler Benjamin Olsen en søn af denne
slægt.
Et par skippere, to brødre, byggede øens to første grundmurede
huse. De gjorde forsøg på at oprette en styrmandsskole på øen, men
den måtte holde op efter et par års forløb, hvorefter den flyttede til
Bogø og blev til den senere bekendte Bogø navigationsskole.
Fra gammel tid har der været lodsstation på Fejø. Endnu kan man
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Dybvig havn ca. 1900. T.v. ruteskibet S/S „Polyxene“ af Bandholm, i havnen
S/S „Guldborgland“ af Sakskøbing. T.h. for den et par af øens fragtsejlskibe,
„Christian IX“ og „Niels“. - Foto på Handels- og Søfartsmuseet.
The harbour of Dybvig {Fejø), ab. 1900.

finde rester af lodshuset og fundamenter til lodsudkikståmet, hvorfra
der var udsigt til Vejrø mod nord og ned mod Vigsø i syd. Lods
fartøjerne lå i en lille naturhavn ved Fejø Sletter, så de derfra hur
tigt kunne komme ud til de lodssøgende skibe. Et par af de gamle
lodsskilte findes nu på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
På grund af øens tilhørsforhold under kronen havde denne på et
tidligt tidspunkt påbudt beboerne at plante frugttræer. Dette var
skyld i, at øen tidligt har haft en ret stor frugtavl. Da øens skippere
opdagede, at der var afsætning på frugt i København, opstod der en
ret stor frugtskudefart hertil. I månederne august-oktober var 4 à 6
skuder beskæftiget i denne fart. Skipperne opkøbte frugten hos
bønderne og solgte den for egen regning i København, både til pri
vate og til mellemhandlere.
Her skal i korte træk beskrives en rejse med frugt ca. 1898: Efter
at de ældre af øens skippere var afsejlet med frugt, måtte den unge
Christian Mikkelsen, kun 18 år gammel, gå ind i frugthandelen med
sin faders skude „Bolette Sofie“ efter dennes død. Med sig havde han
en dreng Carl Nielsen. De havde fået købt nogen frugt på Fejø og
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skulle laste færdig ved Lilleø (nord for Askø). Moderen udrustede
dem godt med proviant, og de sejlede tidligt om morgenen til Lilleø
og indtog her den resterende last og afregnede med frugtavlerne. Om
eftermiddagen sejlede de til Masnedø Flak, hvor de ankrede for nat
ten og gik i lag med at lave mad. Det blev til salt stegt flæsk, men da
panden havde ligget ombord hele vinteren, blev flæsket noget rødt
af rusten. Da de unge var sultne, spiste de dog med god appetit.
Næste morgen fortsatte sejladsen ud forbi Petersværft og Kalvehave,
op gennem Bøgestrømmen og ad København til. I Køgebugt fik de
tåge, og da de hverken havde klokke eller tågehorn, måtte de klare
sig med at slå på en gryde; som tågehorn brugte de en flaske, som
det efter et par forsøg lykkedes dem at få slået bunden ud af. De
var heldige, og tågen lettede, inden de kom for nær til København.
Da de kom ind på reden, fik de tilbudt en slæbebåd, men det afslog
Christian Mikkelsen, da han mente, de selv kunne sejle op og derved
spare pengene. Men da de kom lidt længere ind, blev vinden imod,
og ved Nordre Toldbod ville de holde af for en damper for udad
gående; de så imidlertid ikke, at sundbåden „Gylfe“ samtidig kom
mod dem. Kun ved et held og ved en matros’ årvågenhed fik de ikke
deres spryd i hans hjulkasse. Efter dette blev de lidt betænkelige ved
at holde på havnen og gik så tilbage til bugten ved karantænesta
tionen. De satte flag for slæbebåd, men nu var der ingen af disse, der
ville se dem. Da de havde ligget nogen tid, kom en af paketterne fra
Stege med slæbebåd, og da skipperen kendte „Bolette Sofie“, gik han
på siden af dem og gav dem en ende, så de kom med op til Nyhavns
Hoved. Efter at de havde fortøjet her og fået noget at spise, gik de
over til de finske træskuder, der lå foran Børsen, og købte nogle finlappebrædder til en landgang. Den fik de så lavet, hvorpå de af
dækkede noget af lasten, og salget af frugt kunne begynde. Carl fik
sin første instruks på handelens område: Tag aldrig for mange æbler
i kurven! Kunden er glad for hvert æble du lægger i, men skuffet
for hvert du fjerner - en god gammel handelsregel, der gælder endnu
i dag.
Handelen gik ret godt, og Carl måtte tit i byen med den solgte
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Dybvig havn, set fra luften 1935 (efter sidste ombygning 1920). Foran anlæg
get skimtes i begge sider konturerne af de ældste stenkastninger, udgående fra
kysten. I baggrunden en del af den langstrakte Østerby med Olsens købmands
gård t.h. Arealet af frugtplantager er senere forøget betydeligt. - Foto: Nowico,
København.

Aerial view of Dybvig Harbour, 1935. In the background the village of Østerby.

frugt, og på den måde blev han hurtigt kendt i hovedstaden. Nogle
æbler, de havde fået på Lilleø, gik det trevent med, og det samme
var tilfældet med nogle, som hans ældre broder, der lå ved siden af,
havde. Denne var dog heldig og fik solgt partiet, der så godt ud, til
en gadehandler. Han skulle komme næste morgen for at hente dem.
Da han kom, spurgte han efter skipper Jensen, men Christian Mik
kelsen sagde: Han er sejlet til morgen, men du kan få de samme
æbler hos mig! De blev enige om prisen, og gadehandleren fik læsset
æblerne og afregnet, før broderen kom. Han blev rasende og skældte
begge ud, men gadehandleren undskyldte sig med, at han havde fået
at vide, at Jensen var sejlet, og derfor i god tro havde købt æblerne.
Christian sagde, at det var Jensen fra Humble, der var sejlet - han
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vidste snart ikke, hvad hans bror hed, snart hed han Dybvig, snart
Mikkelsen eller Jensen. Nå han fik da også solgt sine æbler til sidst.
Forklaringen er, at faderen hed Jensen Mikkelsen, men senere havde
de ældre brødre købt navnet Dybvig.
For at få nogle lommepenge havde Carl fået nogle skalotteløg med
fra sin mor. Dem solgte han for egen regning, og pengene brugte han
til forskellige fornødenheder undervejs.
Da frugtlasten var solgt, gik turen atter hjemad efter en ny lad
ning. Når frugtavlerne spurgte om priserne, lød svaret i reglen sådan:
Vi fik da solgt vor frugt, men jeg gad nok vide, hvordan det går de
andre, for nu er markedet overfyldt af den og den frugt, og skal vi
købe den, kan det kun blive til ganske små priser!
Denne skudehandel med frugt holdt sig helt op til 1930’rnes
begyndelse. På det tidspunkt havde kommissionshandelen helt over
taget frugthandelen, og frugtavlen var blevet bedre organiseret. I
dag er det kun fin kvalitetsfrugt, der eksporteres fra øen (årligt ca.
1/2 mill. kg).
Efter at Det Forenede Dampskibs-Selskab var ophørt med at besejle
øen, oprettedes ved århundredskiftet en fast paketfart fra øen med
en damper „Guldborgland“ af Sakskøbing, som var bygget 1900 på
Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft. Den gik i følgende ugentlige
rute: Nysted-Guldborg-Fejø-Kalvehave-København og retur. Senere
kom en paket „Saxkjøbing“, som en gang om ugen sejlede Sakskøbing-Fejø-København retur til omkring 1945. I begyndelsen af
1920’rne gik paketbåden „Paket“ af Marstal ugentlig på ruten Marstal-Fejø-Femø-København retur. Denne rute besejledes af samme
reder med skiftende skibe til midt i 1950’erne, hvorefter al paketfart
bortfaldt. Transporten gik fra da af pr. bil. Fra 1914 til ca. 1955
sejlede skiftende fartøjer paketfart på ruten Nykøbing Falster-Fejø
en gang om ugen. I mange år blev der sejlet svin og kreaturer til
slagteriet i Masnedsund, først med forskellige af øens egne skibe,
senere med slagteriets egen damper „Særimner“, fra omkr. 1930 til
1955 med slagteriets motorbåd „Galten“. Nu hentes svin og kreaturer
hos producenterne i bil og køres direkte til slagteriet.

203

Sidst på århundredet var der stadig mange skibe hjemmehørende
på Fejø. Der var galeasen „Christian IX“, skipper Christen Nielsen;
galeasen „Enigheden“, skipper Harald Simonsen; skonnert „Niels“,
Rasmus Nielsen; jagten „Bolette Sofie“, skipper Christian Mikkelsen;
et par skuder som tilhørte Peter Jensen og Ole Jensen, og en lille
skude, der tilhørte gamle Hans Skov. Og der var et par andre, jeg
ikke kender navnet på.
Efter vort århundredes begyndelse, da der skulle være motor i
fartøjerne, blev konkurrencen for stor for de ældre skibe. Nogle lagde
op, andre fik indlagt motor. „Bolette Sofie“ fik f.eks. en Dan-motor,
og Hans Skovs søn Friis Skov fik bygget en ny båd „Uffe“ i Band
holm; den kunne lade 24 tons og fik en 8 hk Houmøller-motor. Ras
mus Nielsen solgte skonnerten „Niels“ og fik bygget Danmarks første
sejlstålskib med motor i Svendborg 1907. Det var en lille skonnert
„Karen“, som kunne lade ca. 60 tons og havde en 2-cylindret 20 hk
Houmøller-motor. Det var et godt tilskud til den gamle flåde, og øen
stod stadig godt rustet til at indtjene valuta.
Mange af de gamle søfolk på Fejø havde i deres unge dage sejlet
på de store have, og når de om vinteren var samlede, blev der fortalt
mange gode historier og beretninger om oplevelser, de havde haft i
deres unge år. For os børn var den gamle Hans Skov altid spændende
at høre på, ikke mindst når han fortalte om dengang han sejlede i de
store hollandske ostindiefarere. Alt foregik på dem som i en orlogs
mand. Folkene havde det godt og levede godt, og der var tid til at sy
sko, bukser og busseronner af sejldug. Da der altid var passagerer
med, var tonen god. Selv om der blev sejlet hårdt om dagen, blev
der altid mindsket sejl for natten, da der nødig måtte høres folketramp og kommandoråb om natten for ikke at forstyrre passagererne.
Mest spændende var det, når han fortalte om dengang de havde en
gammel kvindelig passager med, som døde på rejsen. Da hun var af
fin familie, måtte hun ikke sænkes i havet, men skulle med hjem; de
måtte derfor lave hende en kiste af træ, som blev godt kalfatret og
beget. Hun blev lagt i kisten, men da der var tropisk varme, blev hun
sat op i fokkemærset, hvor der var mest køligt, og for at hun ikke
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skulle gå i forrådnelse, blev hun overhældt med genever. Da kisten
havde stået nogle dage i mærset, begyndte den at lække, og en matros
måtte da daglig tilse kisten med ny genever. Det var ikke altid at
geneveren kom helt i kisten, noget kom også i matrosen, men ellers
forløb rejsen godt, og de kom vel til Holland med både kvinde og
skib.
En anden fortæller var Johan Larsen, der havde været med kor
vetten „Galathea“ på dennes jordomsejling 1845-47 nied Steen Bille
som chef og leder. Bille stod i stor respekt såvel hos officerer som hos
mandskab, og det første han gjorde efter afsejlingen var at kalde
mandskabet sammen og oplæse reglementet, hvorpå han sluttede med
at sige: Hvis nogen har noget at klage over, skal han blot komme til
mig, men der er ingen, der vil få noget at klage over! Hvorpå folkene
blev pebet til arbejde. På turen kom de tit ud for hårdt vejr, og
engang i stærk storm bordfyldtes korvetten, og alle regnede med at
hun ville vælte, men så tog Bille sin råber og råbte ud over skibet:
Rejs dig, „Galathea“! og om ikke „Galathea“ langsomt rejste sig.
Derfor var der mange af matroserne, der mente, at Bille sad inde
med overnaturlige evner. - Johan Larsen fortalte mange historier
om de forskellige folk, han havde mødt undervejs, ikke alle lige
sanddru, men det der undrede os mest var, at han altid sluttede med
at sige: Jeg der har været syv gange over linien har oplevet meget i
mit liv, som I andre aldrig vil se; og det kunne jo ikke rigtig passe
med de syv gange, da han var født på Fejø og nu stadig var der. Han havde de senere år en lille båd, og da han og den blev gamle,
trak han den på land og levede i den til sin død.
Der var også Hjalmar Petersen, der i mange år havde sejlet med
klipperskibe. Han var ikke meget talende, men ville hellere pusle med
sømandshusflid, udskære syæsker, lave skibmandsarbejder eller repa
rere og sy sejl. Han havde oplevet meget, og hvis vi kunne få ham
til at fortælle os om, hvad det havde kostet ham at komme med
klipperne, så forstod vi alle, at det måtte have været et stolt syn at
se de store skibe komme med bugnende sejl. Han havde været på
mønstret en nordmand, der skulle til Hull, og her rømte han så for
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Skonnert „Karen“ af Fejø liggende ved Ring-Andersens værft i Svendborg før
afleveringen 1907. Det var det første jernskib, der blev bygget i Svendborg
(50' X 17^2' X 4^2'; 46 brt.). - Foto: Th. Schleimann, Svendborg.
Iron-built schooner 11 Karen" of Fejø in Svendborg} igoj, before delivery.

at komme med en klipper. Hyrebassen skaffede ham dog ikke denne
hyre, men bragte ham tilbage til nordmanden igen, og han måtte
således gøre begge rejser uden hyre. Kosten var sløj, så det var en
drøj tur, og da skuden tilmed var gammel og svag, var der meget
arbejde ved pumperne. Hjalmar fik en ny hyre til England og var
denne gang mere heldig og blev påmønstret en klipper. Han blev hur
tigt klar over, at de gode sejldistancer og klippernes properhed betød
arbejde, som umenneskeligt blev pint ud af mandskabet. Det første
der mødte ham ombord, da han ville se tilvejrs efter hvor faldene
førte hen, var en kofilnagle lige i fjæset. Det var styrmanden, der
smed den på ham, fordi han mente det gik for langsomt. Det varede
dog ikke længe, før han kunne vise, at han var en god matros, og
han sejlede da også med på flere rejser. Hyren var god, men de
fleste rømte efter en enkelt rejse. Var forholdet til officererne strengt,
var det ikke bedre i folkelukafet. Der var altid flere nationer samlet,
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og det gav tit anledning til slagsmål, så Hjalmar plejede altid at
slutte med: Lærte man ikke andet, så lærte man da at holde kæft! Han havde i sin sejlskibstid tjent sig lidt penge og kunne købe sig
en lille skude „Christine Amalie“, som han om sommeren brugte til
at tage sten og grus med, og om efteråret sejlede han med korn til
Bandholm.
Julius Christensen fortalte gerne om, da han og Hjalmar sejlede
med „Uffe“ for Friis Skov. Selv om der var motor i skuderne, sejlede
man normalt altid i havn for sejl, for man havde nu ikke sådan rigtig
tillid til motoren. Engang da de var kommet til Svendborg var det
havblikstille, og de kunne se, at det ville blive vanskeligt at komme
i havn, da de tilmed havde strømmen lidt imod. De talte om det og
blev enige om at prøve at sejle til kaj med motoren til. De kom så
ganske langsomt listende ind i havnen, og nær ved møllen, hvor de
skulle lade foderstoffer, slog de skruen fra og drejede hjulet ganske
forsigtigt over til bak, hvorefter de slog skruen til igen, og som Julius
sagde: Tænk om den ikke minsandten begynder at bakke! For os
unge var det utænkeligt, at den kunne andet, men for ham var det
nærmest et under, der til hans død blev ved at stå i hans erindring.
Spændende var det også, når de unge søfolk kom hjem efter at
have været med Ø.K.-skibe, enten på Østen eller Amerika, og de for
talte om deres oplevelser. De kom hjem i kaki tøj med små konkylier
til knapper, og de havde ikke gamle tunge skibskister, men fine store
læderkufferter, der indeholdt silkestoffer til kjoler og fine tørklæder
til deres kærester. De gamle søfolk var også skeptiske, når de unge
fortalte om, hvordan de nu levede ombord på skibene, og hvordan
de kunne få tøjet tørret, når de var blevet våde under vagten. De
gamle syntes, at de unge nu lignede andre fine lapse fra byerne. Vi
børn var spændte på at se penge fra andre lande og hvordan de rul
lede cigaretter og meget andet.
Også de søfolk, der havde bosat sig i København og var blevet
havnearbejdere eller matroser på bugserbådene, eller var kommet ind
som riggere ved værfterne, vakte opsigt. Så var der Rasmus, der var
dykker hos D.F.D.S. og fortalte, hvorledes han måtte reparere dam-
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pernes små skader på vandet, som f. eks. udskiftning af tærede nagler.
Det var ikke, fordi det var så svært at finde hullerne, for, som han
sagde, han førte bare boltene ned langs naglerækken, og når den så
gik hen over hullet, sagde det bare smut! og så sad den på plads.
Der skulle så kun sættes en møtrik på indefra. Men var det henne i
skarpen, måtte der bruges kilebolte, og så kunne det tit knibe med
at få kilen i, da det var meget svært at dreje bolten, hvis kilehullet
sad forkert. Da vi alle vidste, at der var et ret stort tryk på skibssiden,
lød historien godt, men jeg vil dog kun udgive den for en skrøne.
Disse fortællinger skal slutte med en moderne skrøne fra sidste krig,
nemlig fra 9. april 1940. Efter en lang isvinter var skuderne nået at
komme til Kalundborg for at laste gødning til øerne, og nogle havde
da også allerede fået last om aftenen den 8. april og var klar til af
rejse næste morgen. Da så urolighederne kom om morgenen, beslut
tede de lastede både at sejle for ikke at blive stoppet af tyskerne,
hvilket da også skete længere op på dagen, da besættelsesmagten fik
orienteret sig. Skipper Peter Hansen med „Falken“ var en af dem,
der kom hjem til øerne ud på eftermiddagen, og da oplysningerne var
få, var alle interesserede i at høre, hvordan der så ud i Storebælt.
Der blev spurgt: Så du noget til tyskerne på turen? hvortil Peter
Hansen prompte svarede: Tyskere? Jeg har ingen tyske skibe set, men
så forstår jeg bedre, hvorfor der ikke har været til at sejle for tyske
marinehuer, - jeg har flere gange måttet rense skruen for huebånd!
Efter at det var blevet lettere at få borgerskab som handlende, og
efter at Friis Skov i begyndelsen af århundredet havde fået sit nye
skib „Uffe“, var han flyttet til havnen ved Dybvig og havde her
bygget sig et hus og begyndte at handle med brændsel og foderstoffer
fra Svendborg. Da handelen gik godt, blev der også handlet med mur
sten fra Flensborg og Egernsund, samt trælast og støbegods fra Svend
borg. Handelen gik stadig godt, og efter at første verdenskrig var
godt igang, solgte han „Uffe“ og lavede et partsrederi med to skibe,
købt fra Sverige, „Jenny“ og „Menthor“. Han fik også kolonialforret
ning og maskinsnedkeri. Det gik godt i nogle år, men så knagede det
hele, varelageret faldt pludselig i værdi, og kreditorerne forsøgte at
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hale det hjem de kunne af fallitboet. Hele virksomheden gik til
tvangsauktion og blev spredt på flere hænder. Der er endnu køb
mandshandel i ejendommen, men det hele var slået for stort op.
Skipper Carl Christensen, der købte „Uffe“, oparbejdede langsomt
en levevej ved at sejle egne varer og sælge dem, f.eks. brænde fra
Hesnæs, kul fra firmaet Qvade i Bandholm, lidt trælast fra Vording
borg, ligesom han solgte maling, tjære, tovværk og petroleum til ski
bene, og han nåede at blive en holden mand.
En ung og stræbsom mand, Johannes Jørgensen, købte „Menthor“
og sejlede nogle år i fragtfart med mursten fra Egernsund, brændsel
fra nordtyske havne og frugt til København. Først i 1930’rne købte
han en jordlod ved Fejø Vester, byggede der en købmandsforretning
og begyndte at handle med kolonialvarer, brændsel og trælast. Sam
men med en skipper Chr. Christensen købte han en båd „Mjølner“,
så de kunne sejle egne grove varer som brændsel fra Flensborg, mur
sten fra Egernsund, trælast fra Halmstad og gødning fra Kalund
borg. Forretningen gik godt, og nu er den øens største virksomhed
med grove varer. Den giver arbejde til to sønner, et par faste chauf
fører og til Chr. Christensen med „Mjølner“. Firmaet er fulgt med
tiden; det har to store lastbiler, der transporterer egne varer og har
fast tur til Nykøbing Falster og anden fragtkørsel.
Øens handel har bevirket, at der altid har været livligt samkvem
med andre landsdele, og øens befolkning har altid været driftig og
fremsynet. Således fik Fejø eget elektricitetsværk 1911. Nu i 1966 går
man over til vekselstrøm fra fastlandet.
Fejø har ikke megen industri. Der må nævnes to bådebyggerier.
Det ene af disse tilhører Em.Mortensen og ligger på den østre side af
havnen ved Dybvig. Her arbejder to sønner og to mand, og der byg
ges skønne fiskekuttere til hele landet, Hundested, Hesnæs, Rødbyhavn, Odense fjord og mange andre steder. - De senere år er der
opstået en løgindustri. Der ristes Aroma-løg (Fejø strø-løg) til hele
Danmark.
Landbruget på øen er godt, og der er stor frugtavl. Frugten eks
porteres direkte til udlandet og i kommission til København. Øens
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M/F „Vester“ af Fejø, bygget af A. Nielsen, Holbæk 1953. 84'6" X 26'7" X
7'6" ; 174 hk. Bilfærgen er nu ene om at opretholde forbindelsen mellem øen
og Lolland (Kragenæs). - Foto: Knud Fredfeldt.
Car-ferry “ Vester” of Fejø, built in 1953.

indtjeningsmuligheder giver også plads til en dygtig håndværkerstand,
der kan udføre alt det arbejde som skal gøres på stedet.
Et stort problem for øen har i de senere år den tiltagende hårde
affolkning været, som den deler med så mange andre små øer. Til
gengæld har feriegæster begyndt at tage øen i besiddelse, og de gamle
hyggelige små huse købes hovedsagelig af københavnere. De har kun
tre timers bilkørsel til Kragenæs, hvor færgen venter for at sejle dem
over til Fejø.
Øens skibsfart er nu næsten helt ophørt, da alt køres til og fra.
Hermed er et gammelt erhverv ophørt, og den gamle romantik af
skuder med bugnende sejl, lugt af tjære og saltvand er forsvundet.
Nu høres kun bilernes summen, motordunk fra færgen og dennes
skumsprøjt for boven.
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THE ISLAND IN THE BAY
Summary

Fejø is a small, fertile island in the Småland Sea between the two large islands
of Zealand and Lolland. It is about 3 miles long and 2 miles wide and has
about 400 families on it. The island was inhabited in the Palaeolithic Age and
finds from Viking times have been made there. The large church of St. Nicho
las dates from about 1200. From 1524 Fejø belonged to the crown and was
given valuable trading privileges.
This little island community has not lived an isolated existence throughout
the centuries. Its industrious inhabitants have been good farmers and bold
seamen and have carried on a lively trade in the island’s products: corn, cattle,
lard and skins with Danish and German ports on the Baltic coastline and with
Copenhagen. The island has always had a considerable fleet of sailing ships
and most of the men, in their youth, went to sea and were proud to serve in
the Danish navy.
Nowadays things are very different. There is practically no shipping to and
from the island any more. All transport is by car, thanks to the modern car
ferry between Fejø and Lolland. Fejø specializes in fruit-growing and pro
duces fruit of the finest quality. On account of its beautiful situation it is
becoming more and more popular as a holiday resort.
Such are the changes which have taken place in the course of a few decades
in an ancient and self-contained agricultural, trading and sea-faring commu
nity. But in spite of depopulation, which it suffers from like all other small
communities, Fejø is still vigorously alive and has managed to adapt itself to
the demands of the modern welfare state.

DANSKE FOREGANGSMENN
I BERGENSK DAMPSKIPSFART -

PETER JEBSEN

WILLIAM HANSEN
Av

Lauritz Pettersen
I det følgende skildrer direktøren for Bergens Sjø
fartsmuseum, cand, philol. Lauritz Pettersen, den
vigtige overgang fra sejlskibs- til dampskibsfart,
som den foregik i Bergen, Norges på den tid største
søfartsby. Han fremdrager et par danskfødte redere,
som hver på sin måde kom til at spille en betydende
rolle som foregangsmænd, og analyserer de kræfter,
der lå i denne overgangstid, og den mentalitet, som
besjælede tidens førende personligheder.

Overgangen fra seil til damp og kommunikasjonsvesenets utvikling
i slutten av forrige århundre skapte en ny rederstand i Bergen. Det
var ikke lenger tilfredsstillende med en korresponderende reder eller
„bokholder”, som han ble kalt i Bergen, til ved siden av andre gjøre
mål å ivareta driften av et fartøy. Rederivirksomheten krevet en
ganske annen årvåkenhet, innsats og energi og ikke minst fritt spille
rom for den som skulle ha den daglige ledelse.
Denne Bergens nye, virkelige rederstand som gjorde byen til landets
største sjøfartsby og den ledende i overgangen fra seil til damp, var i
hovedsaken rekruttert fra to kretser. Det var skipsførere som bragte
med seg sin lange praktiske erfaring fra sjøen, og det var kjøpmenn
og forretningsmenn som i mange år hadde drevet skipsfart som bi
geschäft. Vanlig var det også at en skipsfører og en forretningsmann
slo seg sammen om en rederibedrift.
Utad samlet og skeptisk mot utenbys innblanding og innflytelse
I5<
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som den bergenske forretningsstand alltid har vært, har den likevel
hatt evnen til fornyelse og vekst ved å oppta innflyttere som har kun
net innordne seg det som til enhver tid har vært ansett som god for
retningsskikk i Bergen.
Særlig er det utenlandske innflyttere som på denne måten gjen
nom århundreder har fornyet forretningsstanden i Bergen. Når ut
lendingene tydeligvis har innordnet seg bergensk forretnings-ånd
og -system lettere enn egne landsmenn, skyldes det vel mest den
ting at retrettmulighetene for utlendingene var adskillig mindre.
Hadde man først brutt opp hjemmefra og prøvd lykken i Bergen,
hadde man faktisk dømt seg selv til livsvarig Bergen og fikk gjøre det
beste ut av det. Vi ser da også at en rekke av de driftigste forretnings
hus i Bergen i dag er grunnlagt av utlendinger som slo seg ned her i
tiden fra ca. 1600-1900.
Den nye rederstand ble imidlertid i liten grad rekruttert blant de
nye innflyttere, men som alltid ellers var der også her unntagelser
som bekrefter regelen. Innenfor hver av de to grupper som denne
nye rederstand var rekruttert fra, skipsførere og forretningsmenn,
treffer vi to innflyttere som gjør seg sterkt bemerket, og begge er
danske.
Peter Jebsen kom til Bergen allerede som 19 åring. Han var født i
1824 i Broager i Sønderjylland. Hans far var bonde, men flere av de
yngste i familien søkte ut til andre yrker. Peter Jebsen var først i
tjeneste hos en slektning som hadde manufakturhandel i Hamburg,
og herfra kom han til Bergen som handelsbetjent i 1843. Hamburg
var Bergens hovedforbindelse i alle vesentlige forretningsmessige og
økonomiske transaksjoner med utlandet, og det er derfor ikke så
underlig at Jebsen fant å ville prøve å skape seg en fremtid i Bergen.
Skipsfart var ikke det som stod ham i tankene da han kom til Norge,
det gikk nærmere 20 år før han begynte å interessere seg for denne
næringen. Det var manufakturbransjen han kjente best, og det ble
tekstilindustriens muligheter i Norge som først kom til å oppta ham.
Allerede 3 år etter han slo seg ned her, hadde han reist det første
bomullsveveriet i Arna, et stykke utenfor Bergen. Startkapitalen var
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Peter Jebsen, født 1824 i
Broager, død 1892 i Bergen.
Peter Jebsen {1824-1892),
shipowner of Bergen.

400 spesiedaler, en ubendig vilje og stor energi. Flere fabrikker fulgte
etter og da Jebsen flyttet fra Arna inn til Bergen i 1864 var han en
meget holden mann.1
For kjøpmenn og forretningsmenn i Bergen med kapital var det
vanlig å ta parter i skip, og Peter Jebsen ble i så måte ingen unn
tagelse. Allerede i 1860-årene hadde han parter i over 50 seilskip.2
Overgangen til dampskip som skjøt fart i Bergen på denne tid, krevde
imidlertid større kapitalinvestering enn det man var vant til når det
gjaldt seilskuter. For Peter Jebsen betød dette at han kom til å
engasjere seg sterkt i bergensk skipsfart fra midten av sekstiårene.
Hans investeringer i denne næringen ble nå av et så stort omfang at
han ønsket selv å drive eller ha kontrollen med de foretagender han
satte sine penger i. Både for ham og de andre nye redere som begynte
sitt virke på denne tiden, var hovedmålet nemlig å skaffe seg et
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godt utkomme og å forrente sin kapitalinnsats best mulig, ikke å
bygge opp en norsk handelsflåte fordi dette i seg selv kunne være
ønskelig.
Innenfor norsk skipsfart var der imidlertid dengang som nå fore
tagender hvor der er sterkere samfunnsmessige hensyn å ta enn i
vanlig forretningsvirksomhet, hensyn som begrenser den risiko man
kan tillate seg og som i tilsvarende grad begrenser utbyttet. Det
gjelder blant annet rutefarten som er livsviktig for opbyggingen av
landets næringsliv og for landets forbindelse med omverdenen. Jebsens lett forklarlige forståelse av denne del av vår skipsfart førte ham
tidlig inn i styret for Det Bergenske Dampskibsselskab.
Vi kan si at Jebsen drev skipsfart etter to retningslinjer; innenfor
Det Bergenske Dampskibsselskab etter en forsiktig stadig hensynta
gende linje, og i sine egne foretagender etter en rent forretnings
messig, privatkapitalistisk linje. Stort sette klarte han på en rent utro
lig måte å holde disse to beskjeftigelser fra hverandre, men det ville
ikke vært menneskelig om det ikke i noen tilfeller kan synes som om
personlige hensyn har vært utslagsgivende hvor interesser kom i kon
flikt.
Jebsen ble medlem av direksjonen for Det Bergenske Dampskibs
selskab allerede i i860, 4 år før han flyttet inn til Bergen. I 1870 ble
han direksjonens formann, en funksjon han beholdt til sin død i
1892.3 Formannshvervet var den tid mest å ligne med den stilling
selskapets administrerende direktør har i dag. Jebsen hadde i hvert fall
administrasjonen vel under sin ledelse. Det Bergenske hadde en rik
utvikling i den tid Jebsen stod for selskapets ledelse. Mer enn noen
annen enkeltperson har han æren for gjennomføringen af stamlinjen
Hamburg - Bergen - Trondheim - Finnmark. En tilfredsstillende ut
videlse av ruten til Finnmark møtte motstand. For å presse saken
frem stiftet Jebsen sammen med noen andre forretningsmenn i Ber
gen i 1862 Det Nordlandske Finmarkske Dampskibsselskab. Alle
rede året etter ble dette selskapet overtatt av Det Bergenske Damp
skibsselskab som derved forpliktet seg til å utvide rutene på det nord
ligste Norge. Et konkurrerende selskap som begynte sin virksomhet i
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D/S „Kong Sverre”. Bygget 1873 av Backhouse & Dickson, Middlesborough.
Tonnasje: 2.386 br.t., ca. 3.500 t.dw. Rederi: A/S Det Norsk-Amerikanske
Dampskibsselskab, Bergen. - Modell 1:96 i Bergens Sjøfartsmuseum.
S/S “Kong Sverre" of Bergen, built in 1873, flagship of the NorwegianAmerican Steamship Co.

1871, Det Bergensk-Nordlandske Selskab, ble erhvervet i 1882, og
det skyldtes også i første rekke Peter Jebsens innsats.4
Foruten i kystrutefarten og ruten på Hamburg utvidet Det Ber
genske i Jebsens tid sitt rutenett til England. I den vesentligste del
av Jebsens tid i Det Bergenske, fra 1873 til 1890, var konjunkturenes
utvikling ugunstig for skipsfarten. Tendensen var fallende for priser
og frakter i hele dette tidsrommet. Når det likevel lyktes å utvide sel
skapets virkefelt og utvide og fornye tonnasjen, må det blant annet
skyldes en klok ledelse. I i860 hadde selskapet 3 skip, i 1870 5 skip
og ved Jebsens død i 1892 17 skip. Den største ekspansjon skjedde
således i den økonomisk vanskeligste periode. Det er tydelig at sel
skapet søkte å bekjempe vanskelighetene ved aktiv innsats og moderne
materiell.
Sin egen rederivirksomhet med dampskip begynte Jebsen i 1868
da han anskaffet dampskipet „Saga” på 450 br. tonn.5 Den vanlige
rederiform på denne tid var partrederiet som hadde både sin styrke
og svakhet i enkeltdeltakernes personlige interesse i det enkelte skip.
Kapitalen var lettere å skaffe, men skipet tyngre å drive. P. Jebsen
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var av de første redere som så fordelen i både aksjeselskapet og
flerskipsrederiet. Vi ser at han som en av de første utenom rute
selskapene stiftet aksjeselskaper som eiet og drev flere av de skip han
disponerte. I alt disponerte han 13 skip og av disse tilhørte 5 A/S
Norsk Lloyd og 4 A/S Det Norsk-Amerikanske Dampskibsselskab
som var de største av hans aksjeselskaper. En del av de andre skipene
tilhørte enkeltskipsaksjeselskaper og en del partrederier.6
Størst interesse knytter det seg til Det Norsk-Amerikanske Damp
skibsselskab som ble stiftet i 1871 og i løpet av 3 år anskaffet fire etter
tidens målestokk store dampskip på ca. 1500-2000 br. tonn, 2000-3500
t. dw. Skipene ble i sommersesongen satt inn i emigranttrafikken
Norge-U.S.A. og gikk i resten av året i vanlig oversjøisk trampfart.
Utvandringen fra Norge nådde i årene 1866-70 det store antall av
75.000 personer. Alene i 1869 utvandret 18.000 personer.7 Selv om
norske seilskuter førte mange emigranter til U.S.A., var de fleste hen
vist til å reise med engelske skip. Jebsen så mulighetene som her lå
for lønnsom beskjeftigelse av norske skip og anskaffet sine 4 store
dampere. Begynnelsen var god da utvandringen fortsatt holdt seg
oppe. I 1873 utvandret ca. 10.000 nordmenn til U.S.A., men allerede
i 1874 var tilbakegangen markert da antallet falt til ca. 4.600 og i
1875 til vel 4.000.8 Dermed sviktet grunnlaget for en lønnsom fart
med emigranter til Amerika og seilingene opphørte i 1876. Da hadde
selskapet fraktet 8.622 passasjerer over Nord Atlanteren.9 Selskapets
flaggskip „Kong Sverre” forliste allerede i 1875, men de andre skipene
fortsatte i trampfart og dannet grunnstammen i en gruppe store
bergenske trampskip som fikk stor betydning for norske interessers
innpass i den oversjøiske trampfart, særlig på Østen. Et av skipene
„St Olaf” seilte allerede i 1871 som det første norske skip gjennom
Suez-kanalen.10 Det er blitt beklaget mange ganger at et stort nasjo
nalt tiltak mislyktes da Det Norsk-Amerikanske Dampskibsselskab
måtte opphøre med sine seilinger på Amerika. Det må være rettere å
se på tiltaket ikke som et „nasjonalt tiltak,” men som en konjunkturbasert forretning som ble nøkternt avviklet da forutsetningen for
lønnsom drift ikke lenger var til stede.
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Sine øvrige skip beskjeftiget Jebsen vesentlig i nordeuropeisk fart.
På dette markedet opparbeidet han også nærmest faste ruter for
enkelte av sine skip, men her basert på laster som var mere stabile
enn emigranter. Fra Vest-Norge eksporterte han kis til Belgia og Eng
land og tok kuil med tilbake.
På grunn av mange gjøremål overlot Jebsen i 1880-årene dispo
neringen av en del sine mindre skip til en annen reder i Bergen.
Jebsens interesse i bergensk dampskibsfart var langt fra begrenset
til de skip han selv disponerte. Foruten disse var han medeier i 55 av
218 dampskip anskaffet til Bergen i årene fra 1865 da han tok sin
første part i et dampskip til 1892 da han døde, det vil si at han var
direkte økonomisk interessert i
av byens dampskipsflåte foruten at
han som stor aksjeeier var formann i direksjonen for landets den gang
største ruteselskap.11 Til dette kom så de parter som han fra tidligere
hadde i seilskip. De skip Jebsen disponerte ved sin død ble ikke holdt
samlet i en rederibedrift men overført til andre redere.
Jebsens dyktighet og sterke økonomiske stilling førte tidlig med seg
at han fikk mange tillitshverv i samfunnet. Da han bodde i Arna
var han ordfører i Haus kommune, og i Bergen var han i mange år
medlem av bystyret. I periodene 1874-76 og 1880-82 representerte
han Bergen på Stortinget.
Peter Jebsen kom fremmed og uformuende til Norge. Utelukkende
basert på sin egen energi og dyktighet skapte han en fremtid for seg
og sin familie samtidig som han utviklet to av sitt nye fedrelands
næringsveier, industri og skipsfart, på en måte som det har all grunn
til å være ham stort takknemmelig for.
Samme år som Peter Jebsen døde startet en annen danske sin
rederivirksomhet i Bergen. Det var William Hansen som var født
1855 * København, sønn av brenderieier Mads Hansen i Helsingør.
14 år gammel reiste William Hansen til sjøs og seilte i mange år på
Vest-Indien med skip tilhørende Moses & Søn G. Melchior. Han tok
sin styrmanns- og skippereksamen og begynte som styrmann i Det
Forenede Dampskibsselskab. Han tjenestegjorde også et år som løyt
nant i den danske marine.
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I november 1883 giftet han seg i Bergen med Anne Margrethe
Troye og i desember fikk han D/S „Schweigaard” å føre. Skipet ble
levert fra Bergens Mekaniske Verksted til skipsreder M. J. Schelderup,
Bergen. Rederen var onkel til Hansens kone, og dette forklarer nok
hvorledes han fikk ansettelse i rederiet og dets nyeste skip å føre.12
William Hansen førte „Schweigaard” til 1892 da rederen døde og
rederiet ble oppløst. Rederiet hadde da 8 skip, og av disse overtok
William Hansen disponeringen av de 4. Dermed hadde han etablert
en rederiforretning som i løpet av kort tid skulle bli en av byens
største. Allerede året etter fikk han levert sin første nybygning, en
tredamper på 750 t. dw. som ble oppkalt etter skipsbyggeren, A. Dekke.
Årene etter fikk han bygget to tredampere til ved samme verft. Disse
fartøyene ble meget anvendt i isfarten på England og kontinentet i
sommersesongen og i fart med sild og fisk den øvrige del av året.
Flere tredampere bygget han imidlertid ikke, alle de etterfølgende
skip var jern- og ståldampskip. De fleste av sine skip fikk Hansen
levert som nybygninger. Av de 24 skip han anskaffet fra 1893
1920 var bare 4 innkjøpt second-hand tonnasje.13
Norske redere hadde til denne tid bygget opp sin dampskipsflåte
vesentlig ved å kjøpe second-hand tonnasje i utlandet, og i tiåret
1900-1910 ble det fortsatt kjøpt inn ca. 40% gammel tonnasje.14
Dette var i det lange løp et drawback for norsk skipsfart, og William
Hansen var en av dem som iherdig arbeidet for å bygge opp en mer
moderne og konkurransedyktig flåte. Bortsett fra de nevnte tre tredampere var alle de andre skipene på mellom 1000 og 2100 t. dw.
De var i første rekke beregnet på fart i Nordsjøen, Østersjøen og
Middelhavet, men etterhvert fant Hansen også annen beskjeftigelse
for dem. Norsk deltagelse i trelastfarten på Hvitehavet hadde lenge
vært liten etter at seilskutene var trengt ut av traden, men tok seg
opp igjen nå i begynnelsen av århundredet. Nye lasteplasser kom til
lenger øst, og i 1904 lastet Hansens D/S „Hafnia” som første skip i
Petsjora. Trelasten ble vanligvis ikke ført særlig langt utenom Nord
sjøområdet, men rutene strakte seg stadig lenger, og rederiets skip
kom tidlig med i farten med trelast til Vest-Afrika.
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William Hansen, født i
København 1855, levede i
Bergen 1883-1920, død 1931
i København.
William Hansen (1855-1931},
shipowner of Bergen.

En tid før verdenskrigens utbrudd i 1914 ble flere av rederiets skip
beskjeftiget i kryolit-farten fra Grønland til Danmark og Amerika.
Mens trafikken på Danmark gikk over til utelukkende danske far
tøyer, fortsatte rederiet i mange år med farten på Amerika. I ameri
kanske farvann fant skipene også god beskjeftigelse, særlig var de
størrelsesmessig egnet for farten på Vest-Indien, og de deltok i sukker
farten fra Jamaica, cattle-traden mellom Mexico og Cuba og i farten
med kokusnøtter fra Trinidad til Philadelphia.
Verdenskrigen gjorde et dypt innhugg i William Hansens flåte. 11
av 20 skip krigsforliste.15 Allerede under krigen og umiddelbart etter
begynte han gjenoppbyggingen av sin flåte som utover i 2o-årene økte
jevnt i antall skip og tonnasje. Da hadde William Hansen imidlertid
trukket seg tilbake fra forretningen. Ved årsskiftet 1919/20 overlot
han ledelsen av rederiet til sin sønn Johan Troye Hansen og flyttet
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tilbake til Danmark. I 1922 ble han igjen dansk statsborger etter å
ha vært norsk statsborger fra 1894. Sin tilknytning til Bergen holdt
han imidlertid godt vedlike og besøkte byen svært ofte.
I sin tid som skipsreder i Bergen var William Hansens virksomhet
ikke begrenset til hans eget rederi. Både for bergensk og norsk skips
fart i sin alminnelighet gjorde han en stor innsats. Således var han
medlem av Bergens Rederiforenings styre i 17 år hvorav 5 år (191115) som formann. I Det Bergenske Dampskibsselskab var han styre
medlem fra 1917-20. I flere år var han også medlem av Norges
Rederforbunds hovedstyre og Norske Veritas’ faste komité. Han var
med å stifte „The Baltic & White Sea Conference” i 1905 sammen
med Thos. Cairns, Newcastle, Adolf Carl, Johan Hansen og P. L.
Fisker, København, og var med i hovedstyret like til han trakk seg
tilbake fra rederivirksomheten. De siste 9 år var han konferansens
visepresident og ble da han gikk av i 1920 utnevnt til ærespresident
som annerkjennelse for sitt arbeid for organisasjonen. At så mange
tillitsverv og oppgaver ble pålagt William Hansen skyltes så vel hans
dyktighet som hans elskverdige og omgjengelige vesen, og han opp
nådde en anerkjennelse som det blir få innflyttere til del i Bergen.
Hans interesse for andre menneskers ve og vel kom også til utrykk
i tre legater hvert på kr. 100.000,- som han oprettet i Bergen for
sjøfolk, for fattige og for embetsmenns enker og barn.
William Hansens hjem i Hellerup ble i 1920-årene et møtested for
mange nordmenn i Danmark. Han døde her 6/12 1931.
Vi har sett hvorledes to dansker ved sitt virke i Bergen på en
bemerkelsesverdig måte har øvet den største innflytelse på utviklingen
i norsk skipsfart i en av dens mest ekspansive perioder. Ulike som de
synes å ha vært av sinn og legning ble deres innsats også av ulik art.
Den eldste spredte sine forretningsinteresser på flere felt, og hans
innsats i norsk skipsfart bestod kanskje mere i å vise nye veier og ta
de første løft enn å føre videre det som var satt i gang. Den annens
innsats var mere konsentrert om den spesielle næring han arbeidet i
og de problemer den hadde, og de resultater han oppnådde føres
videre i hans firma som er i full virksomhet fremdeles.
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D/S „A. Dekke”. Bygget 1893 ved Georgernes Verft, Bergen. Tonnasje: 478 br.t.,
ca. 750 t.dw. Rederi: William Hansen, Bergen. „A. Dekke” var det første skip
William Hansen bygget for egen regning.
S/S “A. Dekke” of Bergen, built in 1893, the first ship ordered by
William Hansen.
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DANISH PIONEERS
IN NORWEGIAN STEAMSHIP MANAGEMENT
PETER JEBSEN - WILLIAM HANSEN
Summary

The change from sail to steam in the last part of the 19th century created a
new type of shipowner in Bergen, entirely devoted to the task of operating
the ships. In earlier days this work had been connected with other professions.
The new shipowners were recruited from two different groups, from that of
ship-masters and young business-men. Through the ages business life in Bergen
has been renewed by foreign immigrants, but this was, however, not so in the
case of this new group of shipowners. As always there are exceptions, and two
foreigners, a business man and a captain, both Danes, happened to influence
shipping in Bergen in a significant way.
Peter Jebsen born 1824 in Broager, Southern Jutland, came to Bergen in
1843. In the beginning he was mainly interested in the possibilities of the
textile industry in Norway, and in 1846 he founded his first factory outside
Bergen. He was a self-made man, his capital to start with amounted to 400
spesiedaler (1 sp. = approx. 4 kr.). His industries expanded and as he grew
rich he put money in shipping, at first in sailships but later mainly in steam
ships. The modern steamships required greater investments, and Jebsen soon
found himself more and more interested in this trade where so much of his
money was invested. Besides ordinary shipping Jebsen showed great interest
in shipping rendering service to society and industry, namely that of regular
passenger and freight service. In i860 he was elected a member of the board
of directors of Det Bergenske Dampskibsselskab and in 1870 he became its
chairman, a position he held to his death in 1892. He was the motivating
power behind the company’s great expansion during these years both con
cerning the routes to Northern Norway and the fleet which increased from 3
to 17 steamers.
The first ship operated by his own company was bought in 1868, and this
and 12 others to follow were operated on lines where high profit was the main
object. He organized his ships in share-companies, a more modern and ad
vanced method than usual in Bergen. Most interesting was his Norsk-Amerikanske Dampskibsselskab ( Norwegian-American Steamship Company) which
was founded with the aim of bringing Norwegian emigrants to America. Four
fairly big ships were built about 1872-73, but a regular service had to be
given up in 1876 when emigration decreased.
Jebsen’s interest in steamships was not limited to his own ships. Out of 218
other steamers registered in Bergen between 1865 and 1892 he had shares in
55 and was thus financially interested in
of the steamers belonging to
Bergen.
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Jebsen was a member of the Bergen town council for a long period and
also represented Bergen in the Storting (Parliament) 1874-76 and 1880-82.
William Hansen settled as shipowner in Bergen in 1892, the same year as
Jebsen died. He was born in Copenhagen in 1855, and 14 years old he went
to sea.
In 1882 he married Anne Margrethe Troye from Bergen, and the following
year he was appointed captain of S/S “Schweigaard” of Bergen owned by his
wife’s uncle, M. J. Schelderup. He was captain of the ship for nine years until
the shipowner died and the company was dissolved. Hansen took over four of
the company’s ships and started his own firm which soon developed into one
of the leading shipowning companies in Bergen. He had his first new ship
delivered the following year, and up to 1920 24 ships were added to the fleet.
Only four of these ships were second-hand tonnage, the rest were new. This
was very remarkable as Norwegian shipowners in this period still bought more
than 40 % of their ships as secondhand tonnage from abroad. Hansen’s new
ships were mainly between 1000 and 2000 tons d.w. intended for North Sea
and Baltic trade. He found, however, new markets for his ships which soon
traded further south and north than usual for the type. Many of his ships
were also employed in the trade in American waters.
During The First World War Hansen lost 11 out of 20 ships. The rebuild
ing of the fleet was started immediately after the war and the fleet increased
steadily through the 1920’s. In 1920, however, Hansen left his firm to his
son and went back to Denmark. He died there in 1931, but the company he
started is still in operation in Bergen. Hansen was interested not only in his
own company but in Norwegian shipping as a whole. He was a member of
the board of Bergen Shipowners’ Association for 17 years whereof 5 years as
chairman, member of the executive committees of both Norwegian Shipowners’
Association and Norske Veritas. He was among the founders of the Baltic and
White Sea Conference.

SILDETÆLLING OG SILDEMÅLING
I AALBORG
Af

Holger Rasmussen
Overinspektør ved Dansk Folkemuseum (National
museets 3. afdeling) cand. mag. Holger Rasmussen,
der igennem mange år har studeret Limfjordens
fiskerihistorie, skildrer et kapitel af det offentliges
bestræbelser for at bringe ensartethed i de talrige
varierende mål, der fra arilds tid havde været brugt
inden for fiskeriet, her spec, med henblik på nedpakning af saltede sild.

En del borgere i Aalborg androg 3/1 1718 magistraten om at med
virke til at få sildetønden fastsat til 28 kander nye mål, „såsom vi
umuligen kan bestå derved, om vi endeligen skal salte silden i tønder
på 34 kander nye mål (som er fast en fjerding større end af gammel
tid), og således til vores store ruin og fornærmelse skulle give den
femte part af varerne bort for intet.“1 Denne størrelse på sildetønden
var blevet fastsat ved forordning af 10/1 1698, mens det i begæringen
hævdedes, at den brugelige tønde ved Limfjorden er på 27-28 kander
nye mål.
Forordningens bestemmelse er en del af det arbejde, som i slut
ningen af århundredet gjordes for at bringe ensartethed i den jungle
af mål- og vægtenheder, der var overtaget fra middelalderen. 2 Den
var desuden et forsøg på at komme uredelighed og vilkårlighed til
livs. Det fremgår klart af den foreliggende sag, som desuden belyser
de vanskeligheder, de centraldirigerende bestræbelser havde at kæmpe
med.
løvrigt var det ikke centralmagtens første forsøg på at skabe ens
artethed inden for sildefiskeriet og -salteriet. Som følge af afsætnings6
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vanskeligheder for limfjordssilden, der beskyldtes for at være urede
ligt pakket og i tønder af varierende størrelse, så aftageren aldrig
kunne være sikker på at få ret mål, udstedte Kristian 2. gentagne
gange forordninger der skulle bringe ensartethed til veje. Første gang
er i forordningen af 1516 angående silds nedlægning,3 hvor det be
stemmes, at alle tønder, der bruges til sildesaltning, skal være „lige
store ret sildeban over al riget“. Sildeban har voldt udgiveren nogen
vanskelighed. Han bemærker, at det er et ubekendt ord, der måske
kommer af bånd. I virkeligheden er det en delvis oversættelse af det
tyske ord for sildetønde: heeringband, der med mere eller mindre
national skrivemåde forekom almindeligt i Norden på denne tid.4
Kristian 2. fortsatte bestræbelserne i sin verdslige lov af 15 22/ hvor
der i kap. 104-112 gives udførlige bestemmelser for at sikre, at ingen
„skal herefter bedrages, som tilforn ofte skeet er, med falsk og ugævt
gods“. Vigtigst blandt disse bestemmelser i denne forbindelse er kap.
105, hvor sildetønderne omtales. De købstæder, hvor der findes silde
fiskeri, skulle udtage svorne bødkere, som alene skulle fremstille fu
stager til sildesaltningen. Disse bødkere skulle sværge, „at alle de tøn
der, de gjøre, skulle være lige store efter den måde, vidde, længde og
rum, som vor skultus, borgmestre og råd dem foregivet og befalet
have, og skal hver bødker have sit besynderlige mærke og stempel
strax at sætte på de tønder, han gjør . . .“
Kongens lov blev aldrig sat i funktion, og hans nærmeste efterføl
gere tog ikke dette vigtige problem op. Klager fra aftagerne - først
og fremmest Hansestæderne - førte i 1556 til, at regeringen indskær
pede, at alle skulle rette sig efter at salte og udføre uforfalsket gods,
men foretog sig iøvrigt intet videre for at få ensartethed gennemført.
Som vi skal se i det følgende, fandtes der da også store forskelligheder
i sildefustagernes mål.
Borgernes henvendelse i 1718 har utvivlsomt medført, at magistra
ten er gået til regeringen med andragendet. Ialtfald udstedes 9/6 1719
en anordning anlangende sildefustagers størrelse, og hvorledes der
med skal forholdes, særdeles ved Limfjorden,6 hvor sildetønden fast
sættes til 112 potter ny mål og halvtønder, fjerdinger m. m. i forhold
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dertil. Mærkeligt nok forekommer der en modsigelse mellem anord
ningens i. og 5. punkt, idet der i den sidste angives et balliemål,
svarende til en fjerding, på 38 potter. Det gælder både den trykte
tekst og den ekstrakt af anordningen, der findes ved sagen i rådstue
arkivet. Af den videre behandling af sagen fremgår det, at man ialtfald i Aalborg trods dette har regnet med et balliemål på 28 potter.
Hovedformålet med anordningen har været at komme vilkårlig
heden i sildesalteriet og i opmålingen af de ferske sild til livs. Det
fremgår klart af dennes § 5, der derfor skal gengives in extenso: „Og
som der imellem de købende og sælgende ved de ferske silds opmåling
eller optælgning af fiskeriet i Limfjorden skal gå stor bedrageri,
meneed og gudsfortørnelse i svang, helst de ferske sild på adskillige
steder undertiden falder større og undertiden mindre, så til sligt at
forekomme, ville vi allernåd. have anordnet og befalet, at alle ferske
sild af fiskeriet overalt i Limfjorden under konfiskation til hvert steds
fattige imellem de købende og sælgende skulle måles med rigtige og
for så vidt Aalborg angår af magistraten sstds. justerede og brændte
ballier, alle på 38 potters størrelse, som skulle kunne gøre en fjerding
renset, saltet, pakket og sammenslagen sild; men på de andre steder
og fiskeleider af de i hvert distrikt beskikkede edsvorne mænd til et
lige mål justerede og brændte“.
Netop fisk frembød et særligt problem for mål og vægt. Aakjær7
har peget på det væsentlige punkt, nemlig de enkelte fisks varierende
størrelse. Det gjaldt også sildene, alt efter om det var fede høstsild
eller magrere vårsild, eller om de var ferske eller saltede. Derfor
kunne den fastsættelse af sildetøndens indhold, der angaves i ol, aldrig
blive eksakt, rent bortset fra at den divergerede betydeligt fra sted til
sted og fra tid til tid.
Den gamle måde at beregne sild på var ved optælling, som også
nævnes i forordningen af 1719. Den brugtes ikke blot ved køb, men
også ved beregning til afgift og ved opgørelse af fiskeriets samlede ud
bytte, hvorefter bl. a. lodkarlenes aflønning fastsattes. Nogle eksempler
kan illustrere dette. I regnskaberne for de kgl. saltere ved Nibe i 1600årenes angives de leverede sild dag for dag i antal ol for hver enkelt
16*
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fisker, og det samme er tilfældet for de private godsers, f.eks. i et
bevaret regnskab fra Restrup,9 hvor de enkelte fiskeres leverancer ved
morgen- og aftenrøgtningen anføres i ol og kast. Dette gælder året
1724. Det følgende år er indført en ny beregning, hvor leverancerne
angives i ballier og vol, muligvis under indflydelse af den ovf. nævnte
forordning. Hvad angår den enkelte fiskers fangstudbytte, kan heldige
tilfælde have bevaret oversigter herover. Et sådant regnskab har jeg
tidligere publiceret,10 hvor det fangstdag for fangstdag var muligt at
følge udbyttet. I en vidtløftig sag, som føres ved Nibe byting kort
efter år 1700,11 om konsumptionsafgift på sild afkræves afgiften af
hver ol sild, fiskerne lander, selv om forordningen om konsumptionens
oppebørsel havde fastsat, at der skulle betales 12 sk. af „hvis, som til
vands indkommer uden at eftermåles, af hver båd liden eller stor“.
Af det anførte fremgår, at beregningen af sildene skete ved ol og
kast. Begge disse stykketal-mål er omtalt i det bind af Nordisk Kultur,
der omhandler mål og vægt. Aakj ær giver følgende definition af
dem:12 „1 Ol Sild var 20 Kast, hver Kast var 4 Stkr. Medens Snes
og Ol har Navn af gamle Ord for „Stang“, er Benævnelsen Kast vist
opstaaet af, at man, naar man tog Sildene af Garnet og kastede dem
i Tønden, kunde holde 4 Sild imellem Fingrene i hvert Kast“. Også
Sam Owen Jansson13 beskæftiger sig med de samme to ord og be
mærker, at „när liverna räkna fisk, ta de tre i taget, och härav har
ett s tycke talsord uppkommit fullständigt analogt med kast n., som
emellertid kommit att bli ‘antal av fyra“, emedan bruket här varit
att ta två i vardera handen .. .“ Også han henfører val (c8o stycken’
om strömming och sill) til oprindelsen fra et ord for stang (jfr. det
tilsvarende dialektord for stang bevaret f.eks. i benævnelserne for
plejlens dele: hand-vol og slag-vol).
Medens ordet ol (vol) endnu er kendt og vel også brugt - ialtfald
blandt fiskere -, synes ordet kast længe at have været svindende. Det
er vel forklaringen på, at den ellers velorienterede Klitgaard går fejl
af det i sin bog om Nibe,14 hvor han hævder, at det ikke blev regnet
for tyveri, om kvinderne, der deltog i sildesaltningen, „tog sig et Kast
(Skovlfuld), to eller tre til eget Brug“.
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Som det vil ses, er Aakjær og Jansson ikke helt enige i forklaringen
på, hvordan kast er opstået. Aakjærs fremstilling indeholder i al sin
korthed flere ting, som strider mod fiskeriets teknik, hvorfor jeg må
knytte en kommentar til enkelte punkter. I nedgarn fanges sildene ved,
at de løber fast i garnmaskerne og fastholdes her ved gællerne. De
fleste sidder ret fast, og normalt kan man ikke pille mere end een sild
ad gangen af garnet. Nogle sild sidder dog mindre fast, og en dreven
fisker kan ved et særligt kast med garndugen slå dem fri. De løsgjorte
sild samles i bunden af båden eller, hvis garnene bringes i land før
afpilningen, i særlige beholdere. Anderledes forholder det sig ved
fiskeri med bundgarn og våd, hvor de fangne sild stænges inde bag
garnvæggen uden at løbe fast i den. I dette tilfælde øses eller væltes
sildene ind i båden.
Først når sildene på denne måde er samlet, sker optællingen ved
kast og ol. Janssons forklaring, at man tager to sild i hver hånd i et
kast, gælder også for Danmark. Optællingen til olen sker ved, at man
fortløbende tæller fra 1-20. Af Aakjærs beskrivelse får man indtrykket,
at hvert kast går direkte i salttønden. Saltningen er dog en længere
proces med gælning, drysning med salt osv., og de saltede sild kastes
ikke i tønden, men lægges deri på en bestemt måde.15
Det vilkårlige rummål, som en beregning efter ol og kast medførte,
er tidligere fremhævet. Og alligevel holdt denne beregning sig meget
længe ikke blot mellem fiskerne indbyrdes. Det fremgår bl. a. af en ud
talelse, som en række sildesaltere fra Aalborg fremsætter i 1720 i fort
sættelse af sagen om sildetøndernes mål. Efter at have udtalt sig om de
påtænkte sildeballier tilføjer de: „Ellers har ballier til at måle ferske
sild med ikke tilforn været til brug her i byen, men de ferske sild, som
ikke er bleven købt på slump, er bleven optalt af sildekågene mest ved
små drenge og undertiden nogle ved fiskerne“.
De nævnte sildesaltere var blevet kaldt sammen i borgmester Giørups hus 10/3 for at tage stilling til det nye balliemål for sild, der som
nævnt var på 38 potter, men som alle de forsamlede regnede med var
28 potter (se ovf. s. 227).16 Giørup var ikke blot borgmester, men også
en af byens største sildesaltere, og han agtede nu at demonstrere silde-
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målet. Demonstrationen gik meget omhyggeligt for sig, idet en ny og
mærket sildefjerding først vistes at kunne rumme 28 potter vand
„med rigtig nye mål“. Denne fjerding skulle benyttes til nedlægning
af saltede sild. „Desligest blev og samme tid i vores overværelse og
påsyn en højagtig sildeballe eller mål, som fandtes justeret og brændt,
ungefær på højelse med en fjerding, opmålt, thuddet og øst ganske
fuld af ferske sild, så mange som der kunne ligge på den. Bmt. høje
balle eller mål fuld af sild befandtes ved rigtig eftertælling at være
fire volle og otte kast, som var 352 sild, hvilken høje balle sild borg
mester Giørup strax i vores påsyn lod rense og i den ommeldte fjer
ding, så vidt af dem deri kunne kommes, nedsalte, men de sild, som
da ikke kunne gå på bmt. fjerding, lod han strax derhos i en aparte
foustagie nedsalte“.
De nedsaltede sild fik derefter lov at stå i tre døgn for at sætte
lage og synke sammen, hvorefter man forsamledes påny. „Blev da
lagen styrtet fra silden, som var saltet i fjerdingen, dernæst blev fjer
dingen vel forhøjet og fuldpakket med de aparte saltede sild. Så blev
alle sildene igen talt af fjerdingen og befandtes tallet som tilforn at
være fire voll og otte kast, så at bmt. høje og smalle balle vel opmålt
med ferske sild kan gøre en fuldkommen fjerding renset, saltet og
pakket og sammenslagen sild, som kan være en god tilforladelig rigtig
hed for vedkommende, og er vi som saltere her i Aalborg langt bedre
fornøjet med samme høje baller til sildemål her i byen til dispyter at
forekomme end med de brede baller, som ville forårsage dispyter her
på stedet“.
Det nye ballemål faldt altså ud til alles tilfredshed og viste sig præcist
at modsvare en fjerding saltede sild på 28 potter. Fremgangsmåden
ved nedsaltningen af sildeballiens indhold fulgte nøje den almindeligt
brugte, og det kunne heller dårligt være andet i en kreds af lutter
fagfolk. Karakteristisk er således den forhøjelse af sildene i fustagen,
der må til, når sildene først har sat sig efter at have trukket lage.
En fjerding på 28 potter svarede altså til det modererede mål, som
salterne havde opnået ved anordningen af 17x9. Men selv denne
modererede størrelse, som alle havde erklæret sig tilfreds med efter
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Udsnit af kortvignet til 5. bind af Pontoppidans Danske Atlas (1769), stukket
efter forlæg af N. Abildgaard. Indholdsmæssigt er vignetten tydeligt influeret
af den fejlagtige antagelse, at Aalborgs navn har sin oprindelse af den lækre
madfisk. Derfor udgør ålestangerne, der måler fangsten op, en væsentlig del af
kompositionen. Hvis fremstillingen bygger på direkte iagttagelse, viser måle
karret utvivlsomt den „højagtige sildeballe“, som omtales i sagen fra 1720.

Fishermen af Aalborg measuring their catch of eels in a measuring keg (1769).

prøven hos borgmesteren, var man ingenlunde tilbøjelig til at over
holde med øjeblikkeligt varsel. Magistraten måtte „ugærne fornemme,
at en og anden af indbyggerne her i Aalborg endnu skal have endel
af de gamle, ubrændte sildefoustagier af ulige modeller og størrelse
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tilovers og i behold fra det næst afvigte års høstsildesalteri, her i byen
beliggende“.
For at skaffe sig overblik herover forordner magistraten., at alle og
enhver inden 8 dage skriftligt angiver, „hvor mange hele tønder,
halve tønder, fjerdinger, ottinger og halve Ottinger den har og hvor
mange potter hver sort holder med rigtige nye mål, så og om der
findes underscheed på størrelsen af hver sort især, da hvor mange af
hver slags størrelse ...“ Dette bekendtgøres rode for rode ved oplæs
ning i hvert enkelt hus.
Til brug for denne indberetning udarbejdede magistraten et skema,
der viser en stor mangfoldighed af fustagemål:
i : Heele tønder
på 112 potter
stkr.

Heele tønder
på 108 potter
stkr.

Heele tønder
på 104 potter
stkr.

Heele tønder
på 100 potter
stkr.

Heele tønder
under 100 potter
stkr.

2 : Halfve tønder
på 56 potter
stkr.

Halfve tønder
på 54 potter
stkr.

Halfve tønder
på 52 potter
stkr.

Halfve tønder
på 50 potter
stkr.

Halfve tønder
under 50 potter
stkr.

3: Fjerdinger
på 28 potter
stkr.

Fjerdinger
på 27 potter
stkr.

Fjerdinger
på 26 potter
stkr.

Fjerdinger
på 25 potter
stkr.

Fjerdinger
under 25 potter
stkr.

4: Ottinger
på 14 potter
stkr.

Ottinger
på 13 potter
stkr.

Ottinger
på 12% potte
stkr.

Ottinger
under 12% potte
stkr.

5 : Halfve ottinger
på 7 potter
stkr.

Halfve ottinger
på 6% potte
stkr.

Halfve ottinger
på 6% potte
stkr.

Halfve ottinger
under 6% potte
stkr.

At forermeldte foustagier hos mig ialt således i sandhed befindes,
tilstår og bekræfter jeg med min egen hånd.
Aalborg d.
februarij 1720

Betragter man skemaet nærmere, vil man bemærke, at vel findes
de to hovedmål repræsenteret, som borgerne i 1718 havde angivet som
brugelige ved Limfjorden, nemlig 27-28 kander (à 4 potter). Men
det fremgår desuden utvetydigt, at der fandtes betydeligt flere. Gen
nemser man derefter de modtagne indberetninger, ialt 22, bliver bille
det endnu mere broget. Ingen af indberetningerne har iøvrigt betjent
sig direkte af skemaforlægget.
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Ialt giver det samlede materiale følgende margin for de enkelte
fustagestørrelser. Tønder: 120, 116, 114, 112, in, 110, 108, 106 og
104 potter. Halve tønder: 56, 55, 54, 53, 52, 51, 5° °g under 50 pot
ter. Fjerdinger: 29, 28., 27%, 27, 26J4, 26, 25%, 25 og under 25 pot
ter. Ottinger: 14, 13 og 12J/2 potter. Og endelig halve ottinger: 7, 6J6
og 6%. potter.
Nogen samlet opgørelse over, hvor mange fustager det beløber sig
til inden for hvert enkelt mål, kan ikke gives, bl.a. fordi indberetnin
gerne i flere tilfælde er affattet meget summarisk. Det gælder således
Hans Jørgensen Gleerup, der 28/2 meddeler: „ . . . har jeg ladet efter
se i min salterbod ved Sebbersund hvis tomtræ, som jeg endnu har i
behold af det gamle træ, som jeg ej har kunnet fået emplieret nu
afvigte høstsalteri, findes at være til 7 læster sild i små træ og til 9
læster i heltønder, tilsammen 16 læster tomtræ . . .“
Det var imidlertid betydelige mængder, der fandtes, som følgende
par eksempler vil vise. Martin Jensen havde således i sin salterbod
i Klitgårde:
Hcltønder:
-

72 stkr. på 106 potter
168 - - 108
84 — 112
96 - - 116
60 - 120
-

Halvtønder:
Fjerdinger:
-

48 stkr. på
72 52 96 - 96 72 48 - -

50 potter
51
52
25
25/2 26
26/2 -

Eller Poul Jensen, der hjemme i Aalborg kun havde heltønder, nem
lig 26 stkr. på 112 potter, 62 stkr. på no potter og 50 stkr. på 108
potter, men desuden i salterboden i Nibe:
Heltønder:
Fjerdinger:
-

-

120 stkr. på no potter
42 - - 108
468
28
312
- - 27
141
- - 26
72 - - 25
126 - - under 25

Halvtønder:

168 stkr. på
72 -66 72 78 -

56 potter
54 53 52
50 -

Og endelig Maren si. Jørgen Popes, der i sin salterbod i Nibe havde
følgende reserve liggende:
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Heltønder:
Fjerdinger:
-

132 stkr. på. 112 potter
944 - - 28
720
- 27
144 - - under 25

Halvtønder:

-

80 stkr. på 56 potter
144--5412 - - 53
12 - - 52
144 - - under 50

Et par af salterne giver en forklaring på, hvordan denne behold
ning af fustager efter gamle mål er kommet til. Det gælder f.eks.
Anders Nielsen Møller, der i sin salterbod ved Klitgårde ligger inde
med betydelige mængder af hel- og halvtønder, af fjerdinger og af et
beskedent parti af ottinger. Om heltønderne bemærker han, at de
alene skal blive brugt til at pakke salt i, og fortsætter så: „Som salterboderne dér kan ikke være forsømt, men må forsynes med så god for
råd af fustagier, at når ved St. Hansdags tider vårfiskeriets ende er,
måtte altid indlægges så meget tomtræ, som man omtrent kunne vente
sig at have nødig til brugelighed til anden års begyndte fiskeri, hvor
iblandt findes en stor del, som har blevet i behold vel for fire og tre
år siden, såsom jeg ikke salter i høstfiskerierne, ellers måtte tages en
større skade, om man intet tømmer havde at salte i, når vårfiskeriet
angik, som da intet tomtræ var at bekomme, hvoraf at en dels forhen
nævnte tomtræ har vel kostet a læsten 8, 7 og 6 slettedaler, hvilket
skulle blive mig end større skade, end jeg kunne tåle og udstå, om
man det ikke måtte bruge“.
Argumentationen lyder fornuftig nok, hvor det drejer sig om en
kortvarig overgangsperiode. Ingen øvrighedsperson ville vel forlange,
at man på en studs skulle kassere alt, hvad man lå inde med. Men
synspunktet kunne ikke være holdbart længere, eftersom der faktisk
havde foreligget en klar forordning helt fra 1698. Trods denne havde
man ved Limfjorden fortsat med alle de mange, varierende mål på
sildefustagerne. At man nu forstod, det måtte have en ende, fremgår
af, at flere af salterne forsikrer kun at ville bruge de gamle heltønder
til at pakke salt i, mens man sandsynligvis var tilbøjelig til at bruge
fustager af mindre størrelse op efter deres oprindelige formål. Et
yderligere varsel om, at vilkårligheden måtte have ende, kom med
forordningen af 24/9 1723.17 Det indskærpes påny, at alene fustager,
der er brændt med et rigtigt justeringsmærke og altså er kontrolleret
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at holde det rigtige mål, må anvendes. Forbryder man sig derimod,
skal ikke alene træerne med indhold være konfiskeret, men den skyl
dige straffes uden al nåde.
Sagen viser sammen med en række andre forhold vedrørende fiske
riet i Limfjorden konflikten mellem sædvane og centraldirigerede
foranstaltninger.
NOTER
1 Denne skrivelse og de følgende akter i sagen findes i VL. Aalborg råd
stuearkiv. Di-422. Bl. dok. vedr. vejer-, måle- og vragervæsenet 1689-1823.
2 Svend Aakjær, Maal, Vægt og Taxter i Danmark (Nordisk Kultur XXX,
175 ff-)3 Tidsskrift for Fiskeri II, 1868, 193 f.
4 Se Nordisk Kultur XXX (1936), 32: Mity. heringsbant betyder ‘siltunna’
og 208, hvor Aakjær antager, at ordet er „et specielt lybsk Navn for en Tønde,
hvis Staver er lagt i Baand paa en særlig Maade“. — Der er dog ingen grund
til at formode en sådan særform. Band betyder simpelthen tønde, som fastslået
af Sam Owen Jansson.
5 Tidsskrift for Fiskeri II, 1868, 197 ff.
6 Trykt i Tidsskrift for Fiskeri IV, 1870, 37 ff. En ekstrakt indeholdende
dens 5. afsnit ligger ved sagen i råds tuearkivet.
7 Aakjær a.a., 239.
8 RA. Reg. 108b. 6oa-c. Nibe sildesalteri. Regnskaber 1600 ff.
9 VL. Restrup godsarkiv. Dok. vedr. Restrups fiskeri i Limfjorden 1724183510 Holger Rasmussen, „Vi stakkels fiskermænd i Nibe“ (Fra Himmerland
og Kjær Herred 1962, 61).
11 VL. Nibe birks justitsprotokol 1704-07 fol. 12a ff. - Jfr. Fr. 4.S Forord
ninger og aabne Breve fra 26/8 1699—1700. XXXIV. Om Consumptionens
oppebørsel i Danmark, Cap. V.
12 Aakjær
238.
13 Sam Owen Jansson, Mått, mål och vikt i Sverige till 1500-talets mitt
(Nordisk Kultur XXX, 38).
14 C. Klitgaard, Nibe Bys Historie, 126.
15 Jeg takker fhv. fisker Peter Nielsen, Reersø, for præcisering af disse for
hold.
16 At sildesalterne har set modsigelsen mellem anordningens tøndemål på
112 og balliemålet på 38 potter er tydeligt. I en magistratsskrivelse af 19/2
1720 nævnes da også den kgl. forordnings bestemmelse om „sildefoustagiernes
modererede størrelse fra 136 til 112 potter nye mål een tønde“. Eksperimentet
i borgmesterens hus godtgør rigtigheder af tolkningen.
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17 Tidsskrift for Fiskeri IV, 1870, 113 : Forordning 24. Sept. 1723 anl. Smør,
Kjød og Fiskefoustagers Justering.

COUNTING AND MEASURING HERRINGS
IN AALBORG
Summary
At the end of the seventeenth century the Danish government issued a number
of orders designed to bring about uniformity in the haphazard system of units
of weights and measures which survived from the Middle Ages. This was true
in the marketing of fish, where particularly the sale of salted herrings from the
Limfjord was important. The German towns along the Baltic coast were the
chief buyers and they complained repeatedly that herrings were improperly
packed in barrels of varying size. As a consequence of this the king of Den
mark, in 1516 and 1522, tried unsuccessfully to standardize the barrels, and
in the period which followed the government showed no particular interest
in the matter.
One of the difficulties in the way of a uniform measure was that the con
tents of a barrel was given as such and such a number of fish, as the size of
the herrings varied according to season. In addition the number per barrel
varied from place to place and time to time. The unit used was the ol (vol)
= 80 herrings, which were counted in warps (kast) = 4 herrings. This
method of counting was used not only in Denmark but all over Scandinavia
(Swedish: val, kast), and not only when buying herrings but also when work
ing out dues and counting the catch of individual fishermen. Some examples
are given (see note 8-11).
In 1698 the size of a herring barrel had been fixed at 136 pots, but the
herring salters of Aalborg protested against this, claiming that the herring
barrel in use on the Limfjord was 108—112 pots. In 1718 they got the town
corporation to ask the state to fix a herring barrel at 112 pots, and this
request was granted by an ordinance in 1719. At the same time a keg (bailie)
measure was introduced for measuring fresh herrings to prevent confusion
and disagreement when the old method of counting in ols and kasts was used.
The size of the new keg measure corresponded exactly to a quarter of a barrel
of salted herrings. The herring salters of Aalborg were convinced of this by a
demonstration which took place in the house of one of the mayors. After this
demonstration the salters declared themselves completely satisfied with the
new measure.
But in spite of this the new measures fixed for barrels to be used for herring
salting were not immediately taken into use. The town corporation was aware
that salters used and had considerable stocks of barrels of varying size, and
each person was required to state what kind he used. From the questions asked
by the corporation it is evident that they knew of quite a large number of
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different sizes of the five categories of barrels (whole barrels, half barrels,
quarter, eighth and sixteenth barrels) used in salting, but the answers given
by the salters (22 in all) show that there was even greater variation (see
p. 233). This applied particularly to barrels, half barrels and quarter barrels.
There were as many as 9 different sizes of each type.
The case concerning size of barrels mentioned in the article and a number
of other circumstances of fishing in the Limfjord show what a conflict there
was between ordinary practice and the orders issued by the government, as
well as the government’s difficulty in seeing that these orders were carried out.
In spite of the fact that the new measuring barrels were introduced by local
request the government had, even in 1723, sternly to insist that they be used.

HALLÄNDSK SJÖFART I
DANSKA ARKIV
Av

Albert Sandklef
Den tidligere chef for Varbergs Museum, fil. dr.
Albert Sandklef, har bl. a. gjort sig fortjent ved sine
omfattende bidrag til Hallands historie. Her be
handler han det interessante kapitel „bondesejladsen“, dvs. søfart drevet som binæring af bønder. En
righoldig kilde har kæmnerregnskab erne fra Ålborg
i 1500- og især 1600-tallet været, idet de har re
gistreret talrige søfarende bønder fra Nordhalland,
som sejlede på Ålborg og her betalte bropenge. Disse
lister, suppleret med regnskaberne fra Varbergs len,
giver et godt begreb om bondesejladsen i de sidste
tiår, da Halland endnu var en dansk provins.

I Äldre tid var Halland ett magert landskap. Man saknade nödiga
redskap för dränering av sanka marker, och odlingen omfattade där
för enbart de högt belägna, självdränerade morän- och rullstensåsarna.
Där var jordmånen fattig på både humus och mineralämnen. Skörden
blev mycket svag, vilket omvittnas från många olika håll, bl. a. av de
båda kommitterade, som av landshövding G. Tungel år 1687 utsågos
att rannsaka jordagods i Halland. De båda voro lantmätaren Johan
Söderlingh och häradshövdingen Gerlindh, och de funno att jordens
avkastning var betydligt sämre i Halland än i de delar av mellersta
Sverige som de tidigare stiftat bekantskap med.
En av de allra sämsta socknarna när det gäller jordens avkastning
var Onsala i Fjäre härad.
Den svaga avkastningen av jordbruket i Halland gjorde det nöd
vändigt för bönderna att skaffa sig extra inkomster av binäringar.
I sydligaste Halland hade bönderna i Hishult, Knäred och Veinge
sedan gammalt idkat järnhantering. Ställvis förekommande myrmalm
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liksom ofta förekommande järnockra, ofta kallad ör, nyttjades som
råvara. Eljest var hemslöjd av olika slag vanligast bland de halländska
böndernas binäringar.
Men i norra Halland, där det fanns hamnmöjligheter, började bön
derna på ett mycket tidigt stadium att segla i fraktfart längs kusten
och tvärs över Kattegatt, snart nog in i Östersjön eller över Nordsjön
till Nederländerna och de britiska öarna, senare till Frankrike, Portu
gal och Spanien. Och slutligen ut på världshaven.
I Onsala socken finns i dag en by med namnet Köpstaden. Namnet
tyder på att här funnits en handelsplats, och den bör rimligen ha
varit beroende av sjöfarten i orten. Vid nuvarande Gottskär fanns
före 1539 en stad med namnet Gåsekil. Den låg vid norra Hallands
bästa hamnplats. Anledningen till att staden upphörde att vara stad
var den, att kungen önskade att Varberg skulle vara den enda verk
liga köpstaden i Varbergs län. Därför drog han in stadsrättigheterna
för Gåsekil och Kungsbacka. Sistnämnda stad återfick snart nog sina
privilegier, men Gåsekil försvann definitivt ur städernas rad.
Sedan 25 år har jag studerat material i svenska arkiv rörande den
gamla sjöfarten i norra Halland. Det viktigaste materialet består av
de fribrev och sjöpass kommerskollegium utfärdade, liksom de attester
härför som magistraterna i Kungsbacka och Göteborg utfärdade.
Vidare innehålla Göteborgs tolagsräkenskaper ett mycket betydelse
fullt material. Det skulle föra för långt att här ens räkna upp alla de
källor i svenska arkiv, som äro av betydelse för den gamla halländska
sjöfartens historia.
Denna sjöfart bedrevs av bönder, ursprungligen som binäring, men
snart nog blev sjöfarten för många av dess utövare den viktigaste
näringen, ur ekonomisk synpunkt vida överlägsen det magra jord
bruket. Följaktligen präglas sjöfararbygden i norra Halland av en
rikare byggnads- och inredningskultur än övriga bondebygder i pro
vinsen.
Det är omöjligt att med säkerhet avgöra när bönderna i norra
Halland började segla i fraktfart. När det i kung Valdemars jordebok
sägs att en särskild skatt skall betalas av Tölö gård med invånarna

241

Kartskiss över Nordhalland med angivande av de i texten omnämnda
ortnamnen. — Teckn. av John Hansen.
The northern part oj the province of Halland (Sweden), until 1645
a Danish province.
17

Årbog 1966
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Sammandrag av halländska skeppa

1575
1583
1586
1587
1588
1589
1591
1592
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1604
1605
1606
1637
1643
1647
1660

(I)
(6)
(3)
(i)
—
(i)
-

Summa:

(12)

2---------6
i
4
5
3
5
i
2
4
i
21
5
i
i
7
I
i
13
I
4
i
i
i
45
2
11
i
i
i
6
4
8
2
I
9
9
i
2
3
4
3
11
3
4
—
—
—
i
—
—
—
—
2
3
i
i
22
i
6
5
6
11
i
i
3
2
i
5
2
i

193

3

48

3

25

i

21

i

i

i

i Onsala — in Thøle mansio cum incolis de Othœnsæle — till et belopp
av 20 mark silver, är detta en skatt helt utanför böndernas ordinarie
avgifter. Häradets hela skattesumma var 103 mark 16 örtugar, in
klusive nämnda 20 mark, och Tölö gård med invånarna i Onsala be
talade alltså en extra skatt som utgjorde nära 20% av totala skatte
beloppet. Tydligen fingo Tölö gård och invånarna i Onsala därjämte
deltaga i erläggandet av 83 mark 16 Örtugar. Frågar man efter an
ledningen till denna betydande extrabeskattning, är det vanskligt att
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; Ålborgs räkenskaper 1575-1660.
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ge ett svar. Efter noggrann undersökning av tänkbara orsaker före
faller det mest sannolikt att skatten skall erläggas för betydande in
komster av sjöfart.
Därefter är det medeltida materialet synnerligen tunt. På 1500-talet
komma enstaka uppgifter om halländsk seglation. Bl. a. en kunglig för
ordning att de halländska bönderna icke ägde rätt att segla med större
fartyg än 12 alnars köl. F.ö. ha uppgifterna i danska arkiv visat sig
vara synnerligen fåtaliga.
17-
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Hösten 1965 fann jag i Landsarkivet i Viborg kæmnerregnskaber
for Budolfi sogn, Ålborg, från 1575, spridda år till 1665.1 I dessa
räkenskaper utgjorde bropenge den ojämförligt största posten, och
här förtecknas alla de främmande skeppare som legat vid kaj i Ål
borg.2
Här uppträdde en mängd skeppare från Halland, tydligen mest
från norra Halland. 673 poster ha bokförts, men det är naturligtvis
inte 673 olika skeppare. Många av dem återkommo ofta.
År 1575 är antalet halländska skeppare endast 4, varav en från
Landa, en från Laholm och de övriga två från Halland utan närmare
bestämning. Detta sistnämnda återkommer ofta; kanske ha skepparna
uppgivit ett ortnamn som verkat alltför främmande för skrivaren,
och så har han skrivit Halland, som var lätt att skriva och att komma
ihåg. Men det är förargligt för den sentida forskaren, som gärna velat
veta närmare om proveniensen.
Ifråga om ortnamnen bör inledningsvis understrykas att räkenskapsföraren i Ålborg förmodligen ställdes inför svåra problem, när
han skulle finna rätt stavning för de underliga namn han hörde. Här
har redan framhållits att bakom det alltför allmänna Halland sanno
likt döljas för skrivaren svåruttalade namn, och man bör ha rätt att
förmoda, att mången skeppare från Onsala fått passera såsom boende
i Halland utan att socknens många underligt klingande gård- och by
namn kommit med. Det är påfallande att denna gamla sjöfararsocken
uppvisar endast 8 skeppare från 1575 till 1660, medan grannsocknen
Släp har 144. Men Släp, som skrevs Sieb, Siebe sogen i Halland, eller
Slep, var lätt att uppfatta och lätt att skriva. Förmodligen ha åt
skilliga skeppare från grannsocknarna bokförts som boende i Släp.
Det framgår bl. a. av att i räkenskaperna för år 1586 finns en skeppare
som sägs bo i ”Halden i Sleb sogen i Halland”. Men det finns intet
ortnamn Hallen i Släp; däremot finns ett sådant i Onsala och ett i
Valida. I ett par andra fall, som behandlas i det följande, ha tydligen
ortnamn från Släp antecknats utan att det sägs att de finnas i denna
socken.
Ortnamnet Berget förekommer 2 gånger 1598 och 1 gång 1637. Det
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är med till visshet gränsande sannolikhet gården Berget i Släp som
åsyftas. Att namnet avser en halländsk ort sägs i räkenskaperna för
1637: ”paa Bierret i Halland”.
Båtefjord kommer näst efter Släp i frekvens; 48 skeppare höra
hemma i denna ort. Namnet skrives 1586 Buudefiord, Boudefyerde,
Boudefierd, 1588 Boudefjold, Boudefiur, 1594 och 1595 Boudefiord,
1597 Buuefjoffr, 1598 Boudefiord, 1599 Buudefiord, 1601 Bouuefiord,
Bounefiord, 1604 Bundefiord, 1605 Bondefiord, Bundefiord, 1606
Bundefiord, Buudefiord och 1643 Bounefior, Bouefior, Bouefiol. Bak
om de olika skrivningarna är det inte möjligt att med visshet avgöra
skepparnas eget uttal.3 Byn och fiskeläget Bua ligger invid den fjord,
som numera kallas Båtefjord. På Kettil Clason Felterus’ Karta 1652
kallas fjorden Siälåger fjol, tydligen av den närbelägna byn Skällåkra.
Här skall icke det ev. sammanhanget mellan by- och fjordnamnen
behandlas; det faller utanför ramen för denna uppsats.
Fjäre och Fjärås ha sammanblandats av räkenskapsföraren. Ibland
möta vi former som Fiere eller Fierde sogen, ibland Fiere eller Fierde
herit. Ibland står endast namnet Fiere. På ett ställe står Fieresund,
vilket sannolikt är hör- och skrivfel för Fieresogen. Samma år, 1597,
står även Slebsund, vilket säkerligen är ett fel av samma slag.
Getinge, Hanhals, Harplinge och Tölö förekomma endast en gång
vardera. Vidkommande Getinge och Harplinge är detta icke oväntat,
dessa socknar befinna sig icke inom det halländska sjöfartsområde t,
vilket däremot är fallet med både Hanhals och Tölö. Invånarna i
dessa båda socknar torde ofta dölja sig bakom det allmänna Halland.
I 1589 års räkenskaper förekommer ortnamnet Kärre i Halland.
Kärra finnes som by- och gårdnamn i socknarna Fjärås, Onsala, Strå
valla och Valida, vilka alla ligga inom det här aktuella området. Men
vilken av dessa byar eller gårdar som avses, kan icke avgöras.
Löftabro skrives oftast Löfftebroe; de små avvikelserna sakna be
tydelse, och det råder ingen tvekan om lokaliseringen. Även i långt
senare tider ha skeppare bott på gårdarna i Löftabro, och vid tiden
för den halländska havreexporten på 1870- och 1880-talen låg här i
närheten en båtbrygga, som nyttjades vid exporten.
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De underliga proportionerna mellan siffrorna för Onsala, Släp och
Tölö ha redan vidrörts ovan. Det kan knappast råda någon tvekan
om att siffrorna äro missvisande. Det kan inte ha varit så stor skillnad
mellan antalet skeppare i dessa tre socknar som dessa siffror visa.
Säkert dölja sig, som ovan antytts, skeppare från grannsocknarna
bland skepparna från Släp. Vi få dock inte förbise att räkenskaperna
i Ålborg inte ge oss någon komplett uppgift om antalet skeppare i de
halländska socknarna, utan endast uppgift om vilka skeppare som
legat vid kaj i Ålborg. Det är tänkbart att de flesta skepparna i Han
hals, Onsala och Tölö seglat på andra hamnar än Ålborg; de seglade
kanske på Östersjö- eller Nordsjö- eller Norgehamnar.
När man anträffar skrivningar som Wardeby i Halland, Worde
sogen, Wajdesogen, torde man ha rätt att, som här skett, placera
ifrågavarande skeppare under Valida.
I räkenskaperna för 1595 har en skeppare som angavs höra hemma
i Viske härad förts till Värö. Samma år förekomma ortnamnen Hauri
och Hougrd. Hauri bör vara Hagryd i Släp och Hougrd torde avse
Hovgård eller Hovgården.
Ortnamnet Höffuen i 1606 års räkenskaper kan inte lokaliseras.
Högen finns i Fjärås, Lindome och Onsala, och det bör vara något av
dessa namn som avses.
I 1599 års räkenskaper omnämnes en skeppare från ”Bötte sogen
i Halland”. Någon socken eller annat ortnamn Bötte känner jag icke
från Halland. Det närmaste är väl Böttö fyrplats på Styrsö, vilket
nämnes utan att därmed föreslå en förväxling med detta namn.
Det är lika illa med namnet Bönnerör i 1596 års räkenskaper. Det
anges vara från Halland, men något sådant ortnamn finnes veterligen
icke i provinsen.
Uppgifter om fartygens storlek saknas. De av skepparna erlagda
avgifterna variera emellertid högst avsevärt från lägst 2 skilling till
högst 26 skilling. I Aalborg bys historie I publicerar förf, bestämmel
serna om storleken av de bropenge som skulle erläggas till Ålborg
stad.4 Avgiften var för säd, mjöl och sill 1 skilling per läst men för
grovt salt i /2 skilling. Det betyder alltså sannolikt att avgiften taxerats
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efter lästetalet, och alldenstund avgifterna mestadels ligga vid 6, 8
eller io skilling, skulle det innebära ett lästetal av 6, 8 eller io. En
sådan beräkningsgrund synes naturlig med tanke på den kajplats
fartygen behövde; ju större fartyg ju större kajplats. De på Hallands
landsbygd hemmahörande fartygen hade 1640-43, då vi först erhålla
exakta besked om deras lästetal, en storlek som ungefär motsvarar de
siffror här anförts. Vid ett par tillfällen har räkenskapsföraren an
tecknat att skepparen kom med en liten båt. T. ex. 1595: ”Jep Jensen
i Wardberg aff en liden bod 4 skilling”. Och ”Niels Borisen i Halland
aff en liden bod 2 skilling”. Den sistnämnda posten är den minsta
antecknade i dessa räkenskaper. En av de högsta avgifterna erlades
1588 av Pouel Nilsen i Laholm, som betalade 26 skilling. Och 1592
erlade Tholle Bendsen i Laholm 24 skilling. Men det är inte alltid
skepparna från städerna som betala de högsta avgifterna. 1596 an
tecknas: ”Erik Dowtsen i Were sogen i Halland 1% mark” (=24
skilling).
Det är omöjligt att med ledning av här föreliggande räkenskaper
få någon uppfattning om vilka varuslag de halländska skepparna
fraktat. Då det i några få fall antecknas något om varuslag gäller
det hästar, och för dessa har skepparen fått betala särskild avgift,
alltså tydligen dels för fartyget efter lästetalet och dels därutöver 1
skilling för varje häst. T. ex. år 1587: ”Las Terkelsen i Siebe sogen 8
skilling oc af 8 heste oc øg 8 skilling”. Ibland är det endast fråga om
en häst, t.ex. 1588: ”Joen Christoffersen i Were sogen, hans skude oc
hans hest 10 skilling”. Ibland är det förhållandevis många hästar på
ett av de små fartygen, t.ex. 1592: ”Hans Olsen i Sleb 8 skilling, noch
aff 14 heste 14 skilling”. Endast tre gånger förekomma uppgifter om
andra varor än hästar; 1596: ”Burckart Marss i Halmsted 7 lester öl
14 skilling, for 8 lester öl i mark”. Och 1606: ”Thomes Hansen i
Höffuen for 39 lester biug wdskibning 9% mark”.
Vi veta genom kända förordningar att den halländska landsbygdens
skeppare icke ägde laga rätt att segla med andra varor än sten och
trä vid utsegling från Halland. Men vi veta även att de ofta seglade
ut med barlast och togo frakt från Norge till Danmark eller andra
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länder, varefter de på hösten vände hemåt med kontanter och må
hända litet säd för husbehov. Men det fanns undantag. Om kungen
eller någon av hans länsherrar beordrade landsbygdens skeppare att
ta frakter för kronans eller länsherrens räkning, då var det tillåtet att
segla med vilka varor som helst. I Varbergs läns länsräkenskaper för
1638-41 finnes bl.a. följande uppgifter:
”Öxens wdskibning aff Warberg Lehn 1640. Aprilis 26. Er wdschibet
fraa Warberig som paa min stald er staldet,

Wdj Niels Oelsens skude i Onsall
Anders Mogensens skude
Anders Suensens skude
Anders Andersen i Huessingsöe
Maij 4: oc 8:
Wdj Peder Börgesens schude
Per i Starregrds schude
Niels i Bue

32
38
36
41

öxen
öxen
öxen
öxen

35 öxen
24 öxen
28 öxen”.

Genom att jämföra dessa uppgifter med den inventering av far
tygen i Varbergs län åren 1640, 1642 och 1643, till vilken jag nedan
skall återkomma, finna vi att Niels Olsen, som bodde på Heden i
Onsala, hade en skuta om 9 läster. Anders Mogensen (Monsen) som
bodde på Råö hade en skuta om 12 läster, Anders Svensson, som
bodde vid Bäcken, hade en skuta om 14 läster, Anders Andersen på
Hvässingsö hade 15 läster, Peder Börgesen ibid. 10 läster, Peder Borge
sen i Staregaard 9 läster, medan Niels i Bue icke återfinnes i den
ifrågavarande inventeringen. Men det är tydligt att inventeringen
icke är på långt när fullständig.
En grundlig genomgång av de i Danmarks Rigsarkiv förvarade
länsräkenskaperna och slottsräkenskaperna på slotten runt Kattegatt
och kring Öresund torde ge en viss uppfattning om huru kung och
slottsherrar utnyttjat såväl städernas som landsbygdens fartyg för alle
handa frakter, inte minst för transport av byggnadsmaterial under
Christian IV:s tid. Visserligen sökte kronan så långt som möjligt att
transportera allt som behövdes vid tidens väldiga byggen på egna
kölar, men det blev nödvändigt att därjämte anlita privata skeppare.
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Då jag hittills icke haft tillfälle att genomgå på långt när hela det
ifrågavarande materialet, skall här endast lämnas några exempel ur
ifrågavarande räkenskaper. Under räkenskapsåret 1/5 1610-30/4
16ii anlitade slottsherren i Varberg 15 nordhalländska skeppare för
bl. a. transport av byggnadsmaterial till det stora fästningsbygget.
Anders Svendsen i Rya (Frillesås) transporterade 45 läster kalk från
Akershus i Norge till Varberg, Olle Andersen i Runsås (Onsala) 900
st 5-punds kanonkulor från KÖbenhavn till Varberg, Gudmund Olsen
i Skårby (TÖ1Ö) 37 läster kalk från Akershus till Varberg, Bendt An
dersen i Eskatorp (Fjärås) 25 läster kalk från Akershus till Varberg,
Bendt Andersen i Hede (Tölö) 29 läster kalk från Akershus till Var
berg, Anders Suendtsen vid Löftabro (Stråvalla) 25 tolfter plankor
och 115 tolfter bräder från Akershus till Varberg, Mattis Potent i
Varberg transporterade div. varor från Köbenhavn till Falkenberg,
Peder Simonsen i Eskatorp 45 läster kalk från Mariager kloster till
Varberg, Peder Börgesen i Storegården (Onsala) 41 läster kalk från
Akershus till Varberg, Anders Torkelsen i Nortorp (Landa) 65 läster
kalk från Mariager kloster till Varberg, Jens Clausen i Nyby (Ny
Varberg) 140 tolfter plankor från Akershus till Varberg, Suend Torkildsen i Nortorp (Landa) 61 läster kalk från Mariager kloster till
Varberg, Wter Dirichsen i Varberg 27 läster kalk från Mariager klos
ter till Varberg, Anders Bendtsen i Galtabäck (Tvååker) div. varor
från Köbenhavn till Falkenberg, Olle Bundesen i Eskatorp 54 läster
kalk från Mariager kloster till Varberg, Jens Pedersen i Varberg 103
tolfter plankor från Akershus till Varberg. I räkenskaperna anges
naturligtvis även den ersättning som utbetalts till vederbörande skep
pare.
Mot slutet av 1630-talet möta vi skeppare, som kunna identifieras
med hjälp av den inventering jag strax återkommer till. Där är t.ex.
i länsräkenskaperna för 1639-40 Tore i Maae, som med sin skuta
transporterat 306 lass ved från Varberg till ”kongens wedhaffue” i
Köbenhavn. Denne Tore är identisk med inventeringens Thore Mo
gensen i Maae, som hade en skuta om 14 läster.
Det vore oförsiktigt att draga några slutsatser om skutornas dräk-
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tighet med ledning av de uppgivna varumängder som transporterats.
Räkenskaperna uppge nämligen ytterst sällan huruvida bokförda ut
gifter för frakt avse en eller flera resor. Dock kan man i flera fall
vid jämförelse med lästetalet i den nämnda inventeringen konstatera
att den utbetalade summan måste utgöra likvid för två eller flera
resor.
I den mån kvittenser tillhörande räkenskaperna äro bevarade, fin
ner man där ofta noggranna och detaljrika uppgifter.
Även tullräkenskaperna, som fördes av städernas byfogdar, ge ofta
goda upplysningar om fraktfarten.
De omfattande slotts- och länsräkenskaperna, liksom även by
fogdarnas tullräkenskaper borde systematiskt genomgås.

Inventeringen av skutor i Varbergs län.
Den 28 januari 1631 utfärdades en förordning om en skatt på far
tyg för att erhålla medel till uppbyggande av fria bostäder för båts
män: ”Da hafver vi blant andet och med voris rigens raads raad och
samptycke for got anset til saadand voningers opbyggelse udi nestfylgende trei aar at lade opberge ved voris tolder af alle skibe, kreier,
skuder och ferger, som enten her udi vore riger och lande och underliggendis öer hiemme [ere] eller och rederne hafver paa de steder,
som de hiemme hafver, aarlige af hver lest de drechtige ere, en half
rixort------”5
Denna förordning förnyades sedermera den 17 april 1634 och den
24 januari 1641, båda gångerna för sex år framåt.
Det ålåg tullverket att ansvara för upptagande av den ifråga var
ande avgiften i städerna, men på landsbygden, där ingen tullpersonal
fanns, ålåg det länsherrarna att ansvara för inventering av befintliga
fartyg och upptagning av den stadgade avgiften.
I länsräkenskaperna för Varbergs län på Rigsarkivet i Köbenhavn
ha handlingarna rörande inventering av skutorna i länet bevarats
fullständigt för räkenskapsåret 1640-41. Inventeringen är utförd 1640.
För socknarna Fjärås, Hanhals, Tölö, Elfsåker, Frillesås, Landa och
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Onsala kyrka. Interiör. - Kyrkan är medeltida. Takmålningar och större delen
av inredningen är från 1600-talet. Votivskeppen och ljuskronorna äro gåvor av
sjökaptener från socknen. Över kyrkans altare och kor sträcker sig en läktare,
som kallas ”kaptensläktaren”. När en fartygsbesättning kom hem för vintern
någon gång i november eller december, offrade hela besättningen till kyrkan
efter vars och ens inkomst. Därefter gick hela besättningen med kaptenen i
spetsen upp på kaptensläktaren och satt där, med ansiktena vända mot för
samlingen, under första gudstjänsten efter hemkomsten. Kaptensläktaren är
unik för Sverige. - Foto förf.
Interior of the church at Onsala (Halland), a typical sailors’ church, with exvoto shipmodels and chandeliers, given by sailors. In the gallery sat the cap
tains and their crews the first Sunday when home from sea in winter.
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VärÖ föreligger en prydlig renskrift. För socknarna Onsala, Släp och
Valida föreligga originalhandlingar, utskrivna av någon bland de
män, som utsetts att inventera fartygsbeståndet i resp, socken.
Den ovan nämnda renskriften har följande ingress:
”Regnskab paa skuderne och deris dregtighed wdi Fiere och Wiske
herreder effter fire mands taxering wnder deris forsegling, huar lest
beregnit till en half rix ort effter Hans Maytz wdgiffuen breff, fra
Philippi Jacobi 1640 till 1641.”
Därefter följa så uppgifterna om de nämnda sju socknarna. Egen
domligt nog har man icke tagit med Stråvalla, där det dock veterligen
fanns fartyg, bl. a. vid Löftabro (som förts till Frillesås) och icke
heller Ölmevalla, där det även fanns fartyg.
Inventeringen följer här:
[Fiere herrit]
Fieraas sogen
Niels Hellesen i Esketorp
Thore Mogensen i Maae
Bore Pedersen i Össlöf
Mogens Böresen i Karsholt
Bore Olsen i Wallbye

18 lester
14
7
9
2 33

Hanhals sogen

Haagen Lauritzen i Grisle
Adtzers i Hanhals
Bore Olsen i Stigetorp
Anders Joensen i Settinge
Laurids Böresen i Wlsbeck

13
6
2
2
2

33

33
33
33

Thölle so gen
Peder Böresen i Blixeröd
Jens Olsen i Blixeröd
Michels i Gröninge
Arffued Laursen i Koebierg
Peder Hellesen i Kolde
Anders Andersen i Huarie
Thorckilds i Skorbye

15
13
13
U
12
12
12

»

33
33
33
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Elsager sogen
Anders Andersen wed Kircken
Thorbiörn i Allefors
Anders Pedersen i Allefors
Anders Boresen i Leerbierg

13 lester
13 jj
12 5?
11 33

Frillisaas so gen

Anders Joensen wed Löfftebro
Böre Andersen paa Kollen
Suend Joensen paa Kollen
Suend Andersen paa Halden
BrÖnnild i Musseröd
Kield i Rye
Pellis skude wed Stetten (nu Stocken)
Laurids Olsen i Frillisaas
Thorbiörn i Hullen

17 33
17
9 33
17 33
15 33
18 33
14 33
3 33
i JlA3>

Lande sogen

Hans Mogensen i Burekolde
Böre Ebbesen i Buraas

1;
2

33

Wiske herrit
Were sogen
Biörn Bentsen i Bue
Oluff Nielsen i Bache
Lauritz Lauritzen i Bache
Lauritz Biömsen i Hoffgaard
Oluf Bentzen paa Wendelsöe

14
14
12
12
14

33
33
33
33

33

Därmed avslutas den renskrivna texten till 1640 års inventering.
De tre mest betydelsefulla socknarna, där det största fartygsbeståndet
denna tid, liksom senare, fanns, äro icke medtagna i den föreliggande
renskriften. För dessa socknar ha emellertid originalinventeringarna
för åren 1640, 1642 och 1643 bevarats. De finnas liksom ovan åter
givna renskrift i lensregnskaber for Varberg len 1640-1643. För att
klart belysa de betydande avvikelserna mellan de tre inventeringarna
har jag här nedan tagit med alla de förekommande personnamnen i
bokstavföljd efter förnamnen. En rad fall av avvikelser i namnformer
e.d. redovisas i noter. Originalets stavning följes.
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O nsala

Fartygsägares namn och hemvist

Lästetal åren
1640

15
12
2
10
12

1643
IO

15
12

10
12

14
2
8
12
7

8

12

9

14
2
9
12
12

8
8
6
6

8
5

8
12

12

16
4

8
4

5
4

2
2
5
4

5

i/2

9
12
12

5
8
1/2

6
12

12

2
12
12
16

2
io

9
6
2

10
3
9
6
2

12
22
C
h<
0

Anders Andersen paa Öen
Anders Arffuesen paa ÖenG
Anders Börgesen paa Öen
Anders Haagensen i Runsaas
Anders Hansen i Skallegaard
Anders Mogensen paa Knabbirgaard7
Anders Nielsen paa Rösen, en baad
Anders Oelsen paa Storegaard
Anders Pedersen paa Storegaard
Anders Suendsen wed Bechen
Anders Söffrensen paa Rösen
Benet Andersen i Kiöbsteden
Biörn paa Hallen8
Biörn Pedersen i Storegord
Böre Nielsen paa Heden
Börge Andersen paa Hammerkolle
Börge Pedersen i Gullekolle
Chremend Andersen wed Becken
Chresten Hansen paa Rösen
Ebbe Andersen i KiÖbsted
Erich Andersen i Skielleröd
Erich Arffuesen i Hunsaas
Erich Erichsen i Hestered
Erich Pedersen i Stenkilsaas
Guldbrand Andersen i Bassaas
Hans Bentzen wed Mosen
Helle Martesen i Hesteröd9
Helle Mortensen i Lunden, en baad
Helle Nielsen paa Högaas
Jens Erichsen paa Holtet, en baad
Jeppe Lauffuesen wed Ledet
Lars Nielsen paa Einen
Mogens Kieldsen i Skielleröd
Mons Laursen i Boeraas
Niels Erichsen paa Holtet
Nils Laffrensen i Haffuen10
Niels Matsen i Bassaas
Niels Olesen paa Heden
Olle Andersen i Runsaas
Olle Haagesen wed Bechen11

1642

2
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Lästetal åren

Fartygsägares namn och hemvist

Olle Jensen i Raaöe12
Olle Nelsen paa Heden
Olle Nilsen i Seffuekolle
Olle Sörensen paa Rösen13
Peder Biörnsen paa Rosen
Peder Böresen paa Rösen14
Peder Börgesen paa öen
Peder Börgesen i Staregord
Peder Nielsen i Bassaas
Suend Andersen paa Öen

1640

1642

1643

14
2
4
5

14
2

14

5

2
3

IO
9
11

10
3
2
11

31

32

3
IO
9
2
11

Antal fartyg s:a

31

Släp

Anders Andersen i Buekier
Biörn Hellesen paa Kollen
Bugge i Mallwig
Böre Börsen i Gundal
Böre Oelsen i Gundal
Böre Torsen i Gundal
Börge Skomager i Kywig
Börge Sock i Kywig
Hans Boesen i Siörwalle
Hans Larsen i Mallwig
Matz Buggesen paa Kollen
Mogens Torsen paa Bierget
Niels Börsen i Kulekier
Oluf Hansen paa Saeröe
Oluf Sörensen i Guntofft
Peder Nielsen wed Lien
Peder Torchelsen paa Særôe
Suend Börsen i Siörwalle
Suend Hellesen i Kywig

3
3

3
7

7
3
3

14
8
3
7

3
7
7
8

14
8
7
7
3
7
7
8

11

12

13

8

Antal fartyg s:a

Valida
Anders Börsen i Weyl-Aas
Anders Börsen i Ysby
Anders Hansen i Brönnome

7
3
3

9
3
16
3
3
7

16
16

7
7
8
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Lästetal åren

Fartygsägares namn och hemvist
1640

Anders Larsen i Eng-Aas
Anders Larsen i Keldsgaard
Anders Matzen i Lunde
Anon Erichsen i Bröneme, en fiskeskude
Biörn Swendsen i Westergord i Lunde,
en liden bod
Böre Erichsen i Westergord
Böre Nielsen i Wraaen
Börge Larsen i Lunnen
Erich Hansen i Grepaas
Hans Larsen i Eng-Aas
Hans Nielsen i Wraaen, en gammel
wdslit fiskeskude
Helle Nielsen i Boll
Jens Andersen paa Toraas15
Jens Torbiörnsen i Grepaas, en fiskeskude
Knud Henrichsen i Sletholt
Lars Oelsen i Walde
Matz Andersen i Mellemgorden i Ysby
Mogens Jensen i Ysby
Niels Erichsen paa Hallen
Niels Erichsen i Lunde
Oluf Alfsen i Toraas
Oluf Andersen i Westergorden i Buerne
Oluf Erichsen paa Gierdet17
Peder Andersen i Ysby18
Peder Börsen
Peder Erichsen paa Gierdet
Peder Nielsen i Norby19
Suend Assersen i Walde
Suend Erichsen i Bache
Suend Knudsen i Buerne
Suend Tholdsen i Walde
Antal fartyg s:a

1642

1643
2

16
l6
3

i

i

11

11
16
6
10

10

2
5
11
3
6
8

2
6
11
3
8
16

10

10

12
16

12
16
10
16

16

16
10
16
6
10

2

11
3
8
16
16

16
12
16
16
16
14

10
6
6
16
16
16

6
6
16
16

16

22

21

23

6
6

När inventeringarna för de tre åren 1640, 1642 och 1643 ställas
invid varandra få vi ett starkt intryck av rörlighet i äganderätts
förhållandena. Samme man återkommer inte ofta med samma läste
tal under alla de tre åren. Och när det förekommer, veta vi icke om
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det ens i dessa fall är samma fartyg alldenstund fartygens namn inte
nämnas, även om det är möjligt, kanske sannolikt.
Vi måste räkna med ett stort bortfall av fartyg genom kaperier och
förlisningar, vilket det tidiga svenska arkivmaterialet klart visar.
Svenskt arkivmaterial visar även att det rådde stor och livlig omsätt
ning på de halländska fartygen.
Vi måste även hålla i minnet att äganderätten till fartygen van
ligen fördelades på flera personer, d.v.s. 4, 5 eller flera personer hade
andelar i ett eller flera fartyg, ett förhållande som man brukar kalla
partrederier. Det är följaktligen sannolikt att här ovan angivna per
soner icke äro ensamma ägare av de inventerade fartygen. De namn
givna personerna kunna stå som representanter för resp, partrederier,
eller också äro de fartygens skeppare - det sistnämnda syns mig mest
sannolikt.

Vid tolkningen av här berörda arkivmaterial är det angeläget att
söka fastställa det verkliga antalet halländska skeppare, som före
komma i Ålborgs räkenskaper. Olika räkenskapsförare och skrivare
ha nyttjat olika stavningsnormer och uppfattat person- och ortnamn
olika. Återgivningen i räkenskaperna vittnar om svårigheterna.
Vad man med visshet kan säga redan nu är, att samme skeppare
ofta gjort flera resor. Huru många resorna varit, är på grund av
ovan relaterade förhållanden vanskligt att avgöra.
De halländska skepparnas fraktfart för kronans räkning är vida
noggrannare bokförd, så långt mina undersökningar hittills nått. Det
är dock, så vitt man kan se, ett mindre antal halländska fartyg som
anlitats av slottsherrarna. Här torde dock finnas vissa möjligheter
till identifikation mellan åtminstone några av skepparna i Ålborgs
räkenskaper och de i kronans tjänst seglande halländska skepparna.
Inventeringarna av fartygsbeståndet i Varbergs län visa att sjÖgående fartyg registrerades i Viske och Fjäre härader. Det framgår
dock av uppgifter i länsräkenskaperna rörande frakter för kronans
räkning, att det även i Himle härad, exempelvis i Galtabäck måste
18

Arbog 1966
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ha funnits fartyg som kunnat segla till Köbenhavn. Trots uppenbara
brister är emellertid inventeringsmaterialet för åren 1640, 1642 och
1643 den viktigaste källan för kännedom om det halländska fartygsbeståndet på 1640-talet, strax före Hallands införlivande med Sverige.
Materialet är emellertid alls icke så entydigt som tidigare antagits.
En närmare granskning och analys torde kunna ske vid jämförelse
med det äldsta svenska arkivmaterialet. Härvid bör även jämförelser
med kronans befraktningar och räkenskaperna från Ålborg kunna
vara av värde.
Kanske skulle en granskning av bevarat material i danska arkiv
ge ännu flera uppgifter rörande halländsk sjöfart? Det här ovan av
handlade materialet är, trots sin begränsning, av det allra största
värde för kännedomen om halländsk seglation under Hallands danska
tid.
NOTER

1 Ålborg kæmnerregnskaber, sign, i Landsarkivet D 1—808, 809, 810.
2 P. C. Knudsen, Aalborg bys historie. I. Aalborg 1931. På s. 51-89 citeras
Aalborg bys vider og vedtægter, varunder på s. 69 stadgas huru mycket ”alle
fremmede Kjøbmand som udskibe deres Gods paa Aalborg Bys Hoved og Bol
værk”, skola betala i bropenge. Därefter följer: ”Bropendinge til byen”, och
detta är tydligen de avgifter som i räkenskaperna bokföras såsom en byns in
komst av skepparna såsom bropenge. Dessa bropenge utgå med 1 skilling för
i läst av ”kom, mel eller sild”, men med 1 ^2 skilling för 1 läst grovt salt.
3 Bortsett från att Boudefiord etc. anges vara i Halland, har jag på fråga
hos professor Peter Skautrup fått besked att namnet icke kan finnas i nu
varande Danmark. Det måste då avse Båtefjord i Värö socken i Halland; och
invid denna fjord ligger byn och fiskeläget Bua.
4 Aalborg hist. s. 69. Jfr not 2.
5 Citat efter V. A. Secher, Forordninger, recesser------ 1558-1660, IV:
526-527.
G Arffuesen är ev. felskrivning för Andersen. I så fall avse de båda namnen
samma person. I dessa listor skrives genomgående Öen för Hwässingsö, som
eljest förekommer vid samma tid.
7 Nu Knapegård. 1640 står Raagaard, 1642 står Raaöe och 1643 Knabbirgaard, men det är samme Anders, ty Knapegården är nr 2 i Råö by.
8 1643 står ”to skuder, den ene 4 den anden paa 8”.
9 1643 står ”en baad 2 och en skude 6”.
10 1643 står ”2 skuder”.
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

1643 står ”en baad”.
1643 står Olle Jensen i Knabgord ( = Knapegården, som är nr 2 i Råö by).
1640 står ”Olle Sörensen paa Röss” och 1643 ”Olle Söffrensen paa Rösen”.
Identisk med föregående?
Så 1640 och 1643, men 1642 står endast ”i Walde”.
1642 står endast ”i walde”.
1643 står endast ”Oluff paa Gierdet”.
1642 står ”Mellomgorden i Ysby”.
1640 står endast ”i Walde”.

THE HALLAND SHIPPING
IN DANISH PUBLIC RECORD OFFICES
Summary

North of the river Viskan the coastal land in the province of Halland is made
up of cliffs and barren soil. The farmers along the coast had insufficient means
of livelihood, and because of that they had to supplement their farming by
means of seafaring.
In Swedish sources we find accounts of these seafaring farmers from about
1670 onward. But in the Landsarkiv (provincial record-office) of Viborg in
Denmark there are accounts from the town of Ålborg between 1575 and 1660,
and here we find that many sea-captains from Halland paid harbour-dues
at Ålborg. This is the oldest known source where sea-captains from Halland
are mentioned.
In the Danish Public Record Office we meet sea-captains from Halland who
with their small vessels transported building materials to the big new castles
in Halland between 1600 and 1645. In the same Record Office there are
inventory lists of all vessels in the north of Halland, dated 1640, 1642 and
1643. The farmers possessed shares in the vessels, and it is interesting to ob
serve how the ownership of the vessels changed from year to year. From later
Swedish sources we find they bought and sold vessels very often.
These Danish sources are very valuable for our knowledge of the sea trade
in the north of Halland before 1645, when Halland became a province of
Sweden.
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EN ISBJØRNETALLERKEN
FRA DELFT
Af

Sigvard Skov
Museumsinspektør, mag. art. Sigvard Skov, leder af
museet på Koldinghus, behandler et interessant
emne fra den maritime kunsthistorie, idet han på
viser, hvordan en række tallerkner fremstillet i Delft
omkr. 1775 og med motiver fra hollandsk fangst
virksomhed i arktiske farvande, er forenklede kopier
efter en serie hollandske kobberstik fra ca. 1730.

Omtrent samtidigt erhvervede Søfartsmuseet på Kronborg en kobber
stikserie og Koldinghusmuseet en tallerken, som her skal bringes i for
bindelse med hinanden.
Om kobberstikkene meddeler museets årsberetning for 1964/ at
man har indkøbt Pieter Schenks „Groote Visserij“, et hollandsk værk
fra o. 1730, hvis første serie omfatter 17 blade med fremstilling af
sildefangst, mens anden series 16 blade gengiver scener af arktisk
fangstvirksomhed. Værket forefindes tillige i Søfartsmuseet i Amster
dam,2 men må ellers betegnes som sjældent.
Pieter Schenk er navnet på to kobberstikkere, far og søn, af hvilke
det må være den yngre, der her har interesse. Han var født i Amster
dam før 1698 og døde sammested 1775. Både far og søn har efterladt
sig flere kobberstikserier med kinesiske og andre exotiske motiver, som
har vist sig at være en vel udnyttet kilde for 1700-årenes keramiske
kunstnere både i Delft og i Meissen.3 I det foreliggende tilfælde synes
Schenk imidlertid blot at have været udgiveren eller forlæggeren,
mens arbejdet med stikkene har været overladt til Adolf van der
Laan, som er født o. 1690 og virkede i Amsterdam som tegner og
grafisk kunstner fra 1716 til sin død i 1742.4 Forlæget for stikkene

2Ô2
skyldes Siwert van der Meulen, om hvem det meldes, at han døde i
Alkmaar 1730 efter at have virket i denne by siden 1700.5
Den nederlandske hvalfangst i de arktiske farvande var siden 1614
organiseret i „Noordsche Compagnie“. Fangsten gav i de første år et
betydeligt udbytte, svingede derefter noget for at få en ny opblom
string i begyndelsen af 1700-årene og gik så nogenlunde i stå med
Napoleonskrigene. løvrigt deltog adskillige danske, ikke mindst fra
Vestslesvig, i de hollandske togter. Men også andre nationer ønskede
at få del i byttet. Et maleri, som nylig er erhvervet til museet i Alto
na, viser hvalfangerskibe med hollandske, engelske, russiske og danske
flag, et beslægtet billede på Föhr viser Hamborgs flag sammen med
Hollands, Englands og Danmarks, mens endelig et tredie billede af
samme type i privateje i Norge blot viser hollandske og danske flag.G
Det turde allerede heraf fremgå, at der af marinebilleder kan udskil
les en lille gruppe, der omfatter den arktiske fangst.
I Søfartsmuseet i Amsterdam findes arbejder af J. D. Blaauw7 og
A. Salms og i Rijksmuseum et af J. deVries.9 Et af A. Storch har
været udbudt i kunsthandelen,10 mens et, der for nogen tid siden falbødes på det danske marked, formentlig var en kopi eller malet efter
stik. Siewert van der Meulen er altså blot een blandt flere, der har
dyrket dette speciale. Samarbejdet med van der Laan indskrænker
sig heller ikke til det her gengivne kobberstik. I Søfartsmuseet i Am
sterdam findes et betydeligt mere gennemarbejdet stik,11 som gen
giver selve hvalfangstens spændende øjeblik, mens et par isbjørne på
en flage i nederste højre hjørne er uforstyrrede tilskuere til kampen
mellem den indkredsede hval og fangstbådene. At det dog drejer sig
om samme kampagne synes at fremgå af skibet, som vender agter
stævnen mod beskueren. Spejlet synes på begge skibe at være prydet
med en klokke, der måske er en gengivelse af Franekers byvåben. I
så fald må hvalfangerne være frisiske. Uanset eventuelle slægtskabs
forbindelser mellem de forskellige fremstillinger er der dog ingen
tvivl om, at det er det her gengivne kobberstik, der er forlæget for
tallerkenens dekoration. Stikket er ret summarisk, mere illustration
end selvstændigt kunstværk og med færre ambitioner end det før-
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Hollandske hvalfangere dræber en isbjørn med deres lanser.
Stik af A. van der Laan efter S. van der Meulen o. 1730. —
Handels- og Søfartsmuseet.
Whalers killing a polar bear. Dutch etching, ab. 1730.

nævnte større og udførligere stik. Men netop stikkets enkelhed har
gjort det velegnet til forlæg for en fajancemaler i 1700-årene.
På udstillingen „Meesterwerken uit Delft“12 som afholdtes i Prinsenhof-museet i Delft i 1962 var udstillet tolv tallerkener, som hver
gengav en scene af hollandsk fangstvirksomhed i arktiske farvande.
Hver tallerken er (ligesom kobberstikket) forsynet med en forklarende
kort indskrift, begyndende med at den grønlandske flåde stikker i søen
og sejler ind i isen. Derefter følger syv scener af jagt på hval, harpu
nering osv. De to sidste viser flådens hjemkomst samt trankogning.
Ind imellem findes som nummer 10: „Den ijsbeer gedoot“. Serien til-
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hører Prinsenhof-samlingerne og var atter udstillet på museets jagt
udstilling i 1964.13
Serien er ikke enestående. Nærbeslægtet er en serie med emne
fra sildefiskeriet, „de haringvangst“, som ligeledes bygger på Pieter
Schenks værk. Af bibelske serier findes Kristi liv gengivet efter stik
af Hendrik Goltzius, mens den fortabte søns historie ikke har kunnet
række til mere end seks tallerkener. Andre emner er årets tolv måne
der, landskabelige og topografiske billeder samt tobakshandelen. Vor
tallerken14 er signeret med market for fabrikken „De porceleyne bijlcc,
som virkede fra 1657 til 1803. Som navnet siger, er mærket: øksen,
og det var dette mærke, som indehaveren Justus Brouwer i 1764
lod indregistrere hos magistraten i Delft;15 men det synes dog, som
mærket da længe havde været i anvendelse. Tallerkenen med den
forholdsvis lyse blå farve må henføres til tiden omkring 1775, hvor
netop dette værksted har præsteret en række udmærkede ting.16 Det
synes, som Brouwers værksted i flere tilfælde har været søgt ved be
stillingsarbejder med maritime motiver. Eksemplarer fra 1750’erne
findes i flere museer.
Serietallerkenerne adskiller sig fra de fleste andre nederlandske
fajancetallerkener ved, at der ingen randbort findes, og at motivet
har fået lov at brede sig ud over både spejl og kant, vel for at opnå
så stor en billedflade som muligt, hvad nok kunne være nødvendigt,
når et billede med mange enkeltheder skulle presses indenfor tal
lerkenens cirkel. Hvorledes dette kunne gøres på en kunstnerisk for
svarlig måde, er isbjørnetallerkenen et godt eksempel på. Fajance
maleren har i og for sig ikke ændret kompositionen fra kobberstikket,
men har tilladt sig nogle udeladelser. Skibet med klokken i agter
spejlet er helt udeladt, båden til højre ligeså, og bjørnejægernes antal
er reduceret fra otte til fire. Isbjørnen er derved kommet til at syne
af mere, og der er faktisk mere liv og kraft i det enkle omrids end
i stikkets mange skraveringer. Fajancemaleren har valgt at give klare
omrids af bjørn, folk, skibe og isbjerge og derefter at give dybde i
billedet med en lysere og en mørkere tone, som effektfuldt lader den
hvide bjørn tegne sig mod isflagens mørke overflade, mens en skygge
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Tallerken fremstillet i „De porceleyne bijl“ i Delft ca. 1775, med forenklet
gengivelse af van der Laans stik. - Koldinghusmuseet.

Plate made in Delft ab. 1775, with copy of the etching.

falder over den del af bjørnens hoved, der ses mod den lyse himmel.
Opadtil afbalanceres kompositionen af skyformationerne i lysere og
mørkere toner. Hele sceneriet står uden overflødige detailler klart og
levende tegnet indenfor tallerkenens cirkel. En tallerken som denne,
og det gælder hele serien, har ikke 1600-årenes i visse værker meget
omhyggeligt gennemarbejdede enkeltheder, og slægtskabet fornægtes
ikke med flisens folkekunst; men den har den kække og lidt sum
mariske effekt i penselføringen, som altid er en styrke hos en fajance
maler. Tallerkenens hårdt trængte hvide bjørn, som ikke er uden for
tilfælde i den keramiske kunst, og som siden har fået adskillige efter
følgere, er i sin tunge gratie gengivet med den respekt man skylder
det sjældne, fremmede og farlige.
Tallerkenserien vidner smukt om hollandsk foretagsomhed på de
store have og tillige om evne og sans for at pryde det hjemlige in-

266

teriør. Indenfor en cirkel med kun 25 cm i diameter demonstreres på
en fornøjelig måde både søhistorie og kunsthåndværk.
NOTER
1 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Årbog 1964, 145.
2 Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum Amsterdam, jaarverslag
1954-55, 23.
3 A. L. den Blaauwen: Geramiek met chinoiserieën naar prenten van Petrus
Schenk Jr.; Bulletin van het Rijksmuseum XII, 35-49 (1964).
4 F. G. Waller: Biogr. Woordenboek van Nord Nederlandsche Graveurs,
bewerkt door W. R. Juynboll, 189 (den Haag 1938).
5 sst. 222.
6 J. Meyer: Vis. Vincitur. Arte; Altonaer Museum, Jahrbuch III, 149-58
(1965).
7 Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum Amsterdam, jaarverslag
1946-47, planche ved side 31.
8 W. Voorbeijtel Cannenburg: Het Scheepvaart Museum te Amsterdam,
pl. 10, p. 27 (Leiden 1947).
9 Bulletin van het Rijksmuseum X, 44 (1962).
10 The Connoisseur nov. 1964, 193.
11 Jan Romein: De lage Landen, 316—17 (Utrecht 1934).
12 Meesterwerken uit Delft, nr. 135 p. 62 (Delft 1962).
13 De Jacht, nr. 128, p. 49 (Delft 1964).
14 Sigv.Skov: Søfart, 21-24 (Kolding 1966).
15 C. H. de Jonge: Delfts Aardewerk, 279 (den Haag 1965).
16 sst. 279 ff. H. P. Fourest: Les faiences de Delft, 71 (Paris 1957).

A DELFT PLATE AND A POLAR BEAR
Summary
An earthenware plate made at “de porceleyne bijl” in Delft about 1775, and
now in the museum of Koldinghus Castle, is compared with a copperplate
engraving by A. van der Laan in the Maritime Museum at Kronborg. The
plate, which is the tenth of a set of twelve, shows—like the series of engrav
ings which provided the originals—Dutch hunters in Arctic waters. Its motif
shows, in somewhat simplified form, the polar bear hunt of the engraving.

SCHIFFBAUPROBLEME ZUR
HANSEZEIT
Von

Gerhard Timmermann
Den tidligere leder af søfartsafdelingen i Altonaer
Museum,Schiffbauingenieur Gerhard Timmermann,
giver en oversigt over forskellige tekniske problemer
inden for den europæiske handel efter vor tidsreg
nings begyndelse og skildrer på baggrund heraf de
nordeuropæiske skibstyper i deres udvikling før,
under og efter hansetiden. De efterhånden talrige
skibsfund beskrives og analyseres.

Beim Schiffbau sind stets eine Reihe von Problemen zu lösen; hand
werkliche, naturwissenschaftliche, wirtschaftliche (kaufmännische),
künstlerische, soziologische, u. U. auch militärische oder solche des
Sportes. Es braucht hier nicht erörtert zu werden, daß solche Fragen
komplexe auch bei anderen technischen Aufgaben auftreten können.
In der Hansezeit haben jedenfalls wirtschaftliche Probleme das
Handwerk des Schiffbaus in konstruktiver Hinsicht ganz entscheidend
beeinflußt.
Die Schiffahrt spielte in Europa für den gesamten Handel eine
wichtige Rolle, da sie sich in einigen Ländern (Deutschland, Frank
reich, Rußland) auf den Flüssen bis weit ins Binnenland ausdehnen
konnte. Schon in der Römerzeit bestanden rege Handelsbeziehungen
zwischen den Gebieten südlich der Linie: Rhein-Main-Donau und
den nördlich dieser Linie wohnenden germanischen Stämmen, mit
denen sich die Römer zeitweilig im Kriegszustand befanden. „Um
den römischen Kriegsschiffen einen besseren Ausgang vom Rhein
zur Nordsee zu verschaffen, ließ Drusus (schon 15 v. Ghr.) einen
Kanal zwischen Rhein und dem Flevo anlegen,u 49 der als Drususgraben in die Geschichte einging und für die spätere Handelsschiff-
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fahrt von großer Wichtigkeit wurde. Wahrscheinlich verband er den
„Krommen Rijn“, der bei dem heutigen Katwijk in die Nordsee floß,
mit der Vechte. Der Flevo-See hatte durch das Vlie Verbindung mit
der Nordsee, aber durch mehrere Einbrüche der Nordsee, besonders
1170 n. Chr., entstand dann die spätere „Zuiderzee“.
Das Vordringen der Römer in germanische Gebiete hatte mehrere
wirtschaftliche Folgen, z.B. die Einführung des Weinbaus, der Ziegel
herstellung, der Töpferei mit der Drehscheibe und dem Töpferofen
und die Glasbläserei. In diese Zeit fällt auch die Entdeckung der für
die Zinkgewinnung so wichtigen Galmeigruben bei Kresenich zwi
schen Aachen und Düren. In der römischen Provinz Belgica im Lande
der Moringer und Menapier entstand eine bedeutende Hausweberei,
die das römische Heer mit groben Röcken aus menapischer Wolle
versorgte.49 Diese gewerbliche und landwirtschaftliche Entwicklung
trug sehr zum Aufblühen der Rheinschiffahrt mit Ruder- und Treidel
schiffen bei. Die Ruderschiffahrt dehnte sich auch auf Fahrten nach
England aus. Domburg auf Walcheren war der Überfahrtshafen nach
England, und an der Vechte entstanden Umschlagplätze für Fahrten
ins nordgermanische Gebiet. Die Ausfuhr aus dem Gebiet südlich
der Rhein-Main-Donau-Linie erstreckte sich zur Römerzeit auf
Bronze- und Silbergefäße, Töpferwaren, Glasgefäße, Wein, Web
waren und römische Münzen. Als Einfuhrgüter galten Laugenseife,
blondes Frauenhaar, Gänsedaunen, Bernstein, Wolle, Schweine, Lei
nen (Flachs), Getreide. 360 n. Chr. ließ z.B. Julian allein 800 Korn
schiffe aus England kommen.

Entwicklung des Böttchergewerbes
Für den Handel im ersten Jahrtausend nach unserer Zeitrechnung
war eine technische Errungenschaft von entscheidender Bedeutung:
die Faßherstellung (Böttcher- oder Küfergewerbe), die Herstellung
von Holzgefäßen aus Dauben (gerade und gebogene Bretter) soll
aus dem römischen Brunnenbau durch Kelten zum eigentlichen Kü
ferhandwerk weiter entwickelt worden sein.26 Dem steht entgegen,
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daß es schon in der Jungsteinzeit runde hölzerne Brunnenschächte
oder -auskleidungen gab, die man durch Aushöhlen - z. T. durch
Feuerbrand - herstellte.51 Römischer Einfluß auf die Herstellung von
Holzgefäßen aus Dauben mag sich insofern ausgewirkt haben, als
die Römer den Kastenhobel in Deutschland eingeführt haben,26 mit
dem man allein in der Lage ist, schräge Kanten an Brettern, also auf
Gehrung zu hobeln, damit die einzelnen Dauben genau und wasser
dicht aufeinander passen. In der Antike gab es im ganzen Mittel
meergebiet keine Fässer, denn Wein und Öl wurde in Amphoren
oder Pithoi aus gebranntem Ton aufbewahrt,12 Wein auch in leder
nen Schläuchen. Aber Karl der Große verlangte im „capitulare de
villis“ Artikel 68, daß der Wein in „barridos“ zu füllen sei und nicht
in Bütten aus Leder.52 Man nimmt an, daß hölzerne Weinfässer eine
Erfindung der gallischen Kelten sind, weil Plinius um das Jahr 77
n. Ghr. sagt, man verwahre den Wein „am Fuß der Alpen in hölzer
nen Gefäßen und umgibt diese mit Reifen.“39 Jedenfalls war um
160 n. Chr. das Küferhandwerk schon weit entwickelt. Erst durch die
vorstehend skizzierte Entwicklung der Faßherstellung war der Trans
port bestimmter Güter wie Wein, Bier, Essig, Wachs, Teer, Salz und
eingesalzene Fische auf dem Wasserwege möglich geworden.

Entwicklung des Textilhandels zur Karolinger-Zeit
Nach dem Zusammenbruch des weströmischen Reiches nahmen die
germanischen Franken das Gebiet des heutigen Frankreichs, große
Teile West- und Süddeutschlands, Flandern, Friesland und Nieder
sachsen in Besitz.
Hier entstand nun im Zuge der Christianisierung neben der fränki
schen Feudalwirtschaft auch geistlicher Großgrundbesitz, beide mit
einer Fronhofwirtschaft, die sich aus dem freien Hausfleiß durch
Einführung des Lohn- und Preiswerks entwickelte. In den dicht
bevölkerten Gebieten Flanderns und Nordfrankreichs baute man in
diesem Zusammenhänge eine umfangreiche Textil-Manufaktur auf,
in der die Weberei nach altem Brauch von Frauen ausgeführt
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wurde.32 In späteren Zeiten mußten die Hufner den gesponnenen
Flachs und die Wolle zum Weben in das Frauenhaus (genitum) des
Fronhofes liefern. Hier wurde aber nicht nur gewebt, sondern es
wurden auch ganze Kleidungsstücke geschneidert. In der Weiter
entwicklung der Textil-Manufaktur mußten hörige Hufner fertige
Gewebe an den Fronhof liefern, und im io. Jahrhundert saßen hörige
Weber auf eigenen Höfen. Sie webten für den Export und zwar vor
allem Wolle. Dadurch erfolgte jedoch eine Loslösung von der land
wirtschaftlichen Grundlage. Aus der ehemaligen Frauenarbeit wurde
nun eine ausgesprochene Männerarbeit zum Unterhalt der Familie.
Der Versandhandel durch Kaufleute, die gleichzeitig Schiffahrt be
trieben, machte es den Produzenten unmöglich, mit den Konsumen
ten in Verbindung zu treten. In dem dadurch verursachten, langen
Kampf der Weber um das Marktrecht spiegelt sich der Einfluß des
Handels auf die Ausbildung der Weberei von Hausfleiß zum Hand
werk wieder.
Dieser Handel lag zum großen Teil in den Händen der Friesen,
die wir schon 753 n. Chr. auf den Märkten von St. Denis finden.
Aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts wird uns von einem Un
glück bei St. Goar eines getreidelten, friesischen Schiffes berichtet
(Miraculum S. Goaris). 815 lassen sich Friesen in Hildesheim, Braun
schweig und Elze nachweisen. 830 n. Chr. erschienen friesische Händ
ler in Worms. Hier gab es schon eine „Friesengasse“ und ein „Friesenthor“, und im 12. Jahrhundert gab es in Köln Straßennamen, die auf
friesische Händler hinweisen. In Birten, südöstlich von Xanten, wohn
ten 880 n. Chr. Friesen.32
Der älteste friesische Handel erstreckte sich auf Tuche, Kleider
und einfache Mäntel. Die Friesen wurden auch zu Zwischenhändlern
für angelsächsische Weberzeugnisse, besonders für farbiges Tuch, das
schon seit 753 n. Chr. durch die Krappfärbung für feiner und wert
voller als friesisches galt.32
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Älteste Darstellung eines Spinnrades, um 1300. - Nach einem Manuskript im
British Museum.

Ældste afbildning af en spinderok.

Technische Errungenschaften förderten den hansischen Tuchhandel

Das Aufblühen des Textilhandels in Nordfrankreich und Flandern
ist mit ziemlicher Sicherheit auf zwei wichtige Erfindungen zurück
zuführen :29
1) auf das Spinnrad, bei dem der Flachs oder die Wolle nicht
vom Rocken auf ein kreiselartiges Gerät, den Spinnwirtel, geführt
und mit seiner Hilfe zusammengedreht wird, sondern beim Spinnrad
wurde die DrehVorrichtung waagerecht gelagert.12 Sie erhielt ihren
Antrieb von einer Schnurscheibe mit Übersetzung. Ein solches Spinn
rad scheint um 1300 n. Chr. zum ersten Mal abgebildet worden zu
sein, und zwar in einem Manuskript, das sich jetzt im Britischen
Museum befindet (Ms Reg. 10EIV).10 Nach einer Notiz in der
Tagespresse (Die Welt, vom 11. III. 1965) sind auf Neufundland
bei Ausgrabungen einer Wikingersiedlung auch Reste eines Spinn
rades gefunden worden. Welch einen Fortschritt ein Spinnrad damals
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gebracht haben mag, wird klar, wenn man erfährt, daß ein Doppel
zentner gehechelten Flachses 300 Tage Handspinnzeit verlangte;41
2) auf einen Trittwebstuhl, bei dem die Kette auf dem Kettbaum
aufgewickelt ist und über den Brustbaum zum Warenbaum geführt
wird. Die Bildung des Faches geschieht durch den Harnisch, der die
Kettfäden einen um den anderen nach oben hebt. Diese Bewegung
des Harnisches führt man mit Pedalen aus. Die älteste Abbildung
eines Trittwebstuhles ist uns in einem Manuskript im Trinity College
in Cambridge (Ms. 0.9.4) hinterlassen;25 sie stammt aus dem 12.
Jahrhundert. Mit Hilfe des Trittwebstuhles wurde es nun möglich,
lange Stoffbahnen zu weben im Gegensatz zu dem alten Gewichts
webstuhl, bei dem die Kette hängend durch Gewichte gespannt
wurde und daher nur kurze Stoffbahnen gewebt werden konnten.
Diese Änderung der Webtechnik spiegelt sich auch in der Ge
schichte des Segels wieder. Auf einem Flachrelief im Museo Torlonia,
das eine Hafenszene aus der Zeit um 200 n. Chr. darsteilen soll, kann
man deutlich erkennen, daß das große Segel aus einzelnen Stücken
zusammengesetzt worden ist und zwar in der Querrichtung. In der
senkrechten Richtung scheinen Taue (wahrscheinlich Geitaue) durch
Ringe aus irgendeinem unbekannten Material gezogen worden zu
sein, mit denen man das Segel unter die Rah zusammenholen, also
aufgeien konnte, wie das auch auf verschiedenen, griechischen Vasen
bildern zu sehen ist. Ähnlich wurde auch das Segel auf dem Grabmal
des C. Munatius Faustus in Pompeji um 70 n. Chr. dargestellt.30
Diese Segel mußte man also aus einzelnen kleinen, rechteckigen oder
quadratischen Stücken zusammennähen.
Auch aus dem germanischen Lebensraum kennen wir solche Segel
darstellungen und zwar auf verschiedenen gotländischen Bildsteinen
aus der Wikingerzeit (angegeben wird in den Quellen etwa 5.-10.
Jahrhundert).35 Hier sind die Segelflächen nicht senkrecht und waa
gerecht, sondern schräg aufgeteilt. Das ist so zu verstehen, daß die
Seiten der quadratischen Einzelstücke in diagonaler Richtung zur
Segelfläche verlaufen. Auf diese Weise läßt sich der Segelstoff in der
Quer- und Hochrichtung stärker recken, weil das Quadrat jedes
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Faches aus Kette und Schuß zum Rhombus deformiert wird. Mit
anderen Worten: eine Wölbung zum Fangen des Windes läßt sich
auf diese Weise vorteilhafter erzeugen. Auf den Bildsteinen sieht man
ferner, daß auf einigen Darstellungen am Unterliek des Segels die
schrägen Nähte als Taue verlängert und dann netzartig verknotet
sind. Die Enden dieser Verknotungen hält die Besatzung fest und
kann auf diese Weise das Segel auch gewölbt halten.23 Derartig ver
knotetes Tauwerk wurde in dem Osebergschiff gefunden.5
Auf dem Bildteppich von Bayeux, der die Schlacht bei Hastings
1066 n. Chr. veranschaulicht und bald nach 1100 n. Chr. gestickt
worden sein soll,33 ist deutlich zu erkennen, wie die Segel aus langen
Stoffbahnen zusammengesetzt worden sind. Vielleicht kann man dar
aus schließen, daß mindestens in Nordfrankreich und Flandern aber
auch in England gegen Ende der Wikingerzeit der Trittwebstuhl zur
Herstellung von Segelleinewand diente.

Die Entwicklung des Textil-Handels im Mittelalter

Das Zentrum des Textil-Handels von Flandern und Nordfrankreich
wurde Brügge mit Damme als dem eigentlichen Exporthafen. Dieser
soll den Namen nach einer Deichanlage zum Schutze Brügges gegen
Springflut erhalten haben. Die Entstehung Brügges ist dagegen dun
kel. An der Reie, einem kleinen, unbedeutenden Flüßchen Flanderns,
das in den Zwin floß, hatte man im 8. Jahrhundert eine Burg gegen
die Normanneneinfälle errichtet. Weiter nördlich davon lag an der
Reie das Kirchdorf St. Gillis. Schon 865 n. Chr. war die Burg erheblich
erweitert worden und wuchs bis 1127 um etwa das Achtfache zu einer
beachtlichen Festung an. Damals belieferten vor allem die Engländer
Flandern mit Wolle. Die fremden Kaufleute genossen den Schutz der
Grafen von Flandern, die auf ihrer Festung in Gent saßen. Um 1190
erhielt Brügge Handelsprivilegien besonders als Stapelplatz für durch
gehende Waren. Gleichzeitig errichtete man die große Tuchhalle mit
dem Beifried, in der das Tuch vor dem Verkauf geprüft („gestalt“)
wurde. D.h. man versah es mit einer Bleimarke, in die mit einem
19
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Stahlstempel in Zeichen eingeprägt wurde.ls Brügge erfuhr dann31
um 1297 eine nochmalige Erweiterung in Ellipsenform mit den Ach
sen von 1,3 und 1,8 km Länge und war damit größer als das 1159
gegründete Lübeck. Aber um diese Zeit begann der Zwin schon,
stark zu versanden, und die Schiffahrt konnte sich nur auf einem
schmalen, trichterförmigen Gat bis nach Damme bewegen, das erst
bei Sluis in den eigentlichen Zwin mündete.6 Von Brügge aus mußte
man später den Zwin nach Damme kanalisieren, weil mittlerweile
das Gat auch bis Sluis versandete. Damit war die alte, schöne, blüh
ende Handelsstadt um 1500 zur völligen Bedeutungslosigkeit herab
gesunken. Der heute vorhandene Kanal zwischen Brügge, Damme
und Sluis ist ein Werk Napoleons L, der wohl hoffte, den Handel
Brügges neu beleben zu können. Dieser Kanal dient heute zusammen
mit einem umfangreichen Kanalnetz der belgischen Binnenschiffahrt.
Die direkte Verbindung Brügges mit der Nordsee ist seit 1907 durch
einen Stichkanal nach Zeebrügge hergestellt worden.6 In Brügge lebte
nun seit 1257 eine Kaufmannsfamilie Van der Burse, die drei Geld
beutel im Wappen führte. Sie betrieb eine Herberge in einem Hause
an der Ecke Vlamingstraat und Academistraat, die auch als Kon
sularhaus für venezianische Kaufleute diente. Seit dem 14. Jahr
hundert fanden hier geschäftliche Zusammenkünfte der Italiener
zwecks Wechselbriefhandels statt. Um 1500 als der Handel Brügges
mehr und mehr zurückging und von dem jetzt aufblühenden Ant
werpen, das damals noch Antorf hieß, übernommen wurde, gab es
auch hier diese Zusammenkünfte, und 1531 errichtete man für diesen
Zweck ein besonderes Gebäude, die erste Börse.48 Die zweite wurde
1558 von der Tuchmachergilde in Hamburg als offene Halle er
richtet.
Die eigentliche Hauptstadt Flanderns war Gent, denn hier erbaute
man 1180 das Grafenschloß als Residenz der Grafen von Flandern.
Auch in Gent blühte der Tuchhandel; auch hier gab es eine Tuch
halle mit einem Beifried. Um 1500 hatte Gent mehr Einwohner und
war flächenmäßig größer als Paris zur gleichen Zeit. Aber das Bürger
tum der beiden Städte Brügge und Gent bildete mit seinen Gilden
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Älteste Darstellung eines Trittwebstuhles, 12. Jahrhundert. - Nach einem
Manuskript im Trinity College, Cambridge.

Ældste afbildning af en trampevæv.

und Zünften einen Machtfaktor, der jahrhundertelang sich mit Waf
fengewalt den Grafen widersetzen konnte, besonders wenn sie sich
je nach der politischen und wirtschaftlichen Lage französischer oder
englischer Hilfe bedienten.6
Skizze des Städtebundes {Hanse)
Über die Hanse ist eine umfangreiche Literatur vorhanden, sodaß
sich der Verfasser auf einige wenige Angaben beschränken kann,
die zum Verständnis hansischer Schiffahrt wichtig sind.
Als nach der Gründung Lübecks 1159 durch Heinrich den Löwen
an der Ostsee der erste deutsche Seehafen entstand, lag es nahe, daß
Hamburg in Verbindung mit Lübeck überlegte, aus dem schranken
artigen Vorspringen der jütischen Halbinsel Nutzen zu ziehen und
gemeinsam mit Lübeck einen vorteilhaften Handelsweg zwischen bei
den Städten einzurichten, damit man den gefährlichen Umlandweg
>9
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vermeiden konnte.49 Dieser Gedanke nahm feste Gestalt an, als Graf
Adolf III. von Schauenburg und Holstein 1189 dem Wirad von Boizenburg gestattet, in dem heutigen Nicolaifleet einen Hafen anzu
legen. Nachdem sich die beiden Städte 1226 zur Befestigung des
Rechts freien Handels verbündet hatten, schlossen sie 1241 ein wei
teres Bündnis zur gegenseitigen Hilfe und Beistand bei irgendwelchen
Angriffen, da zu jener Zeit auf allen Verkehrswegen Unsicherheit
herrschte.13
In diesem Jahrzehnt, genauer 1229, schloß der Gotländische Verein
zu Wisby, eine „Vereinigung deutscher Kaufleute zum Schutze des
Handels“, einen Handelsvertrag mit dem russischen Fürsten von Smo
lensk, nachdem sie schon ein weites Netz kaufmännischer Tätigkeit
im Bereich der Ostsee bis nach Riga und weiter bis nach Rußland
(Nowgorod) aufgebaut hatten.30
In England entstand 1290 ein „Verein deutscher Kaufleute“ mit
dem Stalhof in London als Zentrum vornehmlich für den Tuch
handel. Nach Bergen knüpften zunächst Hamburger Kaufleute
Handelsbeziehungen an.
Lübeck wurde aber schnell der Mittelpunkt des gesamten deut
schen Ostseehandels der Hanse; es wurde Ausfuhrhafen für Salz, das
man in großen Mengen in der Fischerei auf Schonen benötigte, für
Tuche, Weine und Bier und andererseits Einfuhrhafen für Heringe,
Teer, Holz, Wachs, und vor allen Dingen für Getreide aus Danzig
und den anderen Häfen der Südküste der Ostsee, das von hier aus
teils direkt, teils über Hamburg nach Bergen, Holland und Flandern
ausgeführt wurde. Lübeck und Danzig wurden an der Ostsee bald die
reichsten Handelsstädte, und 1293 übernahm Lübeck die Führung
im Städtebund.
1358 wird Bremen aufgenommen und übernimmt im Lauf der fol
genden Jahre die Bergenfahrt. In diesem Jahr wird auf der Lübecker
Tagfahrt im Januar zum ersten Mal von der „Dudischen Hanse"
gesprochen. Drei Jahre später ist die Hanse durch Anschluß von 80
Städten zur Bedeutung einer Großmacht gelangt, mit der alle nord
europäischen Staaten zu rechnen hatten. Die Entdeckungen anderer
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Erdteile im 15. und 16. Jahrhundert und der Aufbau von Kolonien
seitens nichtdeutscher Seemächte dürfte seit etwa 1550 den Verfall
der Hanse langsam herbeigeführt haben. 1669 fand der letzte Hanse
tag statt.

Handelsgüter der Hanse

Außer flämischen, englischen und im 15. Jahrhundert auch hollän
dischen Textilien spielten Metallwaren. Waffen und Wein aus Spa
nien, Frankreich (Bordeaux, Tours), dem Rhein- und Moselgebiet
die wichtigste Rolle für den Export nach Norwegen und in den Ost
seeraum. Bier wurde in großem Umfange aus Bremen, Hamburg
und Wismar ausgeführt. Ein besonders wichtiges Handelsgut war
Baiensalz, das in den südspanischen und südfranzösischen Baien aus
dem Meerwasser gewonnen und in die Gebiete der Herings- und
Dorschfischerei verfrachtet wurde. Hierzu kam für die Schonen
fischerei auch das Lüneburger Salz. Die großartige Entwicklung
dieser Fischerei beruhte zu einem großen Teil auf die Einführung
der katholischen Fastentage bei der Christianisierung, weil nun Fisch
als Fastenspeise ein wichtiger Handelsartikel wurde. Lohnende He
ringsfangplätze lagen bei Rügen, an den Küsten Schonens und in der
Nordsee an der südenglischen Küste, später dann an der Küste Bohus
läns in Westschweden und an der gesamten norwegischen Küste, wo
man außerdem auch Kabeljau fing und in getrocknetem Zustand als
Stockfisch in den Handel brachte. Im 15. Jahrhundert kam das See
gebiet an der Nordseeküste hinzu, als man an der Zuiderzee zum
ersten Mal große Heringstreibnetze herstellte, und um 1400 die
Flamen Gilis Beukels aus Hughevliet und Jacob Kien aus Oostende
begannen, die Heringe an Bord auf See zu kehlen und in Fässern ein
zusalzen. Vorher hatte man diese Konservierung an Land in sog.
Fitten oder Vitten, wie man diese Anlagen in Skandinavien nannte,
ausgeführt. Auf Rügen, in Skanör und Falsterbo, sowie in Bergen lag
der Fang der Fische in den Händen der einheimischen Fischer. Die
hansischen Kaufleute, die in den einzelnen Ländern Privilegien für
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den Herings- und Stockfischhandel innehatten, vertrieben die Fische
nur nach Mittel- und Südeuropa.

Nordeuropäische Schiffstypen der Vorhansezeit

Mit der Entwicklung des Güteraustausches auf dem Wasserwege
war aus naheliegenden Gründen eine Änderung der Wasserfahrzeuge
erforderlich. Ihre Tragfähigkeit und Seefähigkeit mußte gesteigert
werden. In der weiteren Abhandlung sollen als Quellen hauptsächlich
die zahlreichen bis jetzt bekannten Funde von Schiffswracks heran
gezogen werden, da auf dem Gebiete der Wracksforschung in den
letzten Jahrzehnten bedeutende Erkenntnisse gewonnen wurden.1’ 2»
s, 14,15,22,50 Wenngleich die bisherigen Funde noch keine sichere
Evolutionskurve zu ermitteln gestatten (vorausgesetzt, daß es so etwas
überhaupt jemals gegeben hat), so erlauben sie doch gewisse Be
obachtungen technischer Fortschritte. Das gilt vor allen Dingen für
den nordeuropäischen Bereich, wohingegen im Mittelmeergebiet noch
erhebliche Schwierigkeiten bei der Forschung zu überwinden sind.
Die Felsritzungen aus der Bronzezeit in Skandinavien veranschau
lichen wahrscheinlich eine leichte Bootskonstruktion, wie sie uns
durch den Bootsfund von der Hirschsprungkoppel auf Alsen aus der
La Tènezeit (etwa 400 v. Chr.) erhalten ist. Leichtes Baumaterial,
nämlich Lindenholz, diente zur Herstellung von fünf breiten Planken,
die man in Klinkermanier, also überlappt, miteinander vernähte und
an den Enden an eigenartig geformten Klotzsteven ebenfalls durch
Nähen befestigte. Jeder Stevenklotz hatte eine senkrechte Außen
kante, an die sich unten eine Kufe anschloß, die die sonst scharf aus
gebildete Stevenkante vor Grundberührungen und Stößen bewahrte.
Da diese Kufe sich zu einem großen Teil unter Wasser befand, ver
längerte man den Dollbord ebenfalls über den Steven hinaus. Nach
den Felsbildern zu urteilen, gestaltete man diese Verlängerungen zu
mannigfaltigen Formen, zu Drachen- oder Schlangenköpfen, zu Spi
ralen oder ähnlichen Figuren.
Nach dem Inneren des Schiffsrumpfes verlief der Klotz in zwei
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Modell des Hirschsprungbootes. - Altonaer Museum, Hamburg.

Model af Hjortspringbaden.

dünne Flügel aus, die unten an dem sehr schmalen Ende der mittleren
Planke (gewissermaßen Kielplanke) angenäht worden waren. An den
inneren Enden hatte man die übrigen Planken angenäht. Als Näh
material verwendete man anscheinend eine Art Bast (?).
Da es noch keine Sägen gab, schlug man die Planken kunstvoll
mit Äxten, Dechseln und Stemmeisen aus einem Lindenstamm her
aus, wobei man in einem Abstande von ungefähr einem Meter kleine
Klötzchen, Klampen genannt, stehen ließ. Die Spanten (Rippen)
mit den Duchten (Sitzen) und Duchtstützen aus Hasel- und Eschen
holz baute man zu einer Art Rahmen zusammen und band sie als
Querversteifungen an den Klötzchen fest. Man paddelte dieses
leichte Boot und, da auf jeder Seite eine Ducht je Spant vorhanden
war, konnten bei io Spanten 20 Mann paddeln. Bei einer Gesamt
länge von 15,3 m betrug die größte Breite 2,07 m und die Seitenhöhe
0,78 m. Das Boot war so leicht, daß die Besatzung es bequem tragen
konnte.44»45 Bei eingehendem Studium der Konstruktion kommt
man zu dem Schluß, daß die Form irgendeinen Vorläufer gehabt
haben muß, aus dem das Hirschsprungboot entwickelt worden ist.
Besonders auffällig ist der parabelförmige Querschnitt, vor allem in
der Mitte des Bootes. Er erweckt den Eindruck, als ob die Bootsform
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durch Aufbiegen einer Materialfläche zu den Seitenwänden oder
dadurch entstanden ist., daß man eine solche Fläche in der Mitte
nach unten durchbog. Das müßte also bei einem Vorläufer des
Hirschsprungbootes gemacht worden sein., wobei die Eigenschaften
des Materials (Birkenrinde oder dergl.) eine entscheidende Rolle
spielten. Tierhaut - Leder - kommt wohl kaum in Frage, da sie zu
leicht ist und nicht genügende Längsfestigkeit gegen Biegung besitzt.
Es hätte dann eine Versteifung in der Längsrichtung eingebaut wer
den müssen, die beim Hirschsprungboot aber fehlt.
Es lassen sich diese Gedankengänge recht anschaulich darstellen,
wenn man einen Streifen Schreibpapier oder einen dünnen Karton
mit einem Seitenverhältnis i : 7 in der Längsrichtung nach oben zu
sammenbiegt, dabei an den Enden scharf zusammenkneift und mit
einer Briefklammer festklemmt. In der Mitte zeigt dann das Papier
das Bestreben, sich weit auseinander zu spannen und ergibt infolge
dessen den V- oder parabelförmigen, offenen Schiffsquerschnitt. Man
sieht bei diesem Versuch mit dem Papiermodell gleichzeitig die
scharfen Ecken an den Unterkanten der Steven, die man durch die
Kufen schützen mußte, und eine geringe Hebung des Bodens an den
Enden. Auch eine leichte Sprungkurve (Kurve des Dollbords) ist zu
bemerken. Auf dieses Papiermodell kommen wir noch zurück.
Der zweite Schiffsfund, dem für die Darstellung der Entwicklung
der Schiffe zur Hansezeit eine Bedeutung zukommt, ist das 1863 ge
hobene Fahrzeug aus dem Nydam-Moor in Sundewitt. Hier handelt
es sich um ein fast 23 m langes, 3,20 m breites und 1,11 m hohes, also
recht großes Ruderschiff. Es hatte 19 Spanten, von denen 15 mit
Duchten und Stützen zu einem Rahmen, daher auch hier Rahmen
spanten, zusammengebaut worden war, gerade wie beim Hirsch
sprungboot. Eine flache, aber dicke Planke bildet das Rückgrat des
Schiffes, also ein Flachkiel, an dessen Enden man je ein langes,
krummes Holz als Steven angesetzt hatte. An die in der Mitte breite
ren Kielplanke fügte man jederseits fünf gleichmäßig breite Planken
in Klinkermanier an, wobei die Nähte hier mit Nieten und Klink
scheiben vernietet wurden. Die Enden der Planken befestigte man in
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Papiermodell der Hirschsp rungboo tform. - Foto Gerh. Timmermann.
Papirmodel af Hjortspringbâden.

einer Nute, „Sponung“, an den Steven. Die aus krummgewachsenem
Holz zurechtgeschlagenen Spanten band man auch hier wie beim
Hirschsprungboot an Klampen fest, die man bei der Bearbeitung
der Planken hatte stehen lassen. Diese Bauweise ist zugleich außer
ordentlich fest und elastisch.
Genau in der gleichen Reihenfolge, wie eben die Bauteile beschrie
ben wurden, ist das Schiff auch aufgebaut worden: An den Enden
der Kielplanke laschte man die beiden Steven mit einer Überblattung
an und nietete nun die untere Planke an der Kielplanke fest. Die
weiteren Planken wurden dann nacheinander unter sich vernietet.
Sie bestanden, mit Ausnahme der oberen, der Dollbordplanke, aus
einem Stück. Diese aber mußte ihrer großen Länge wegen mit einer
Überblattung zusammengesetzt werden. Die Schiffsform, die nach
beiden Enden hin nur annähernd symmetrisch war, hing von der
Form der Kielplanke und des Stevens ab, die von Natur aus nicht
die gleiche Krümmung besaßen. Die Spanten paßte man durch ge
eignetes Zurechtschlagen dem jeweiligen Querschnitt des Schiffes an.
Außer einigen von den ehemals 30 vorhandenen Remen fand man
bei dem Schiff ein Steuerruder, das jedoch so stark beschädigt war,
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daß man es nach den Skizzen des ausgrabenden Archäologen Conrad
Engelhard kopierte.45»3 Es soll dahingestellt sein, ob dieser große
Steuerremen erforderlich war, ob er überhaupt zu dem Schiff ge
hörte,7 ob man ihn so verwendete, wie es die alten Walfänger in ihren
Schaluppen machten,37 oder ob er in irgendeiner Weise um seine
Achse drehbar gelagert am Schiff hing, was wohl das Unwahrschein
lichste gewesen sein dürfte.3 Jedenfalls diente er nur dazu, kleine
Unregelmäßigkeiten im Kurs zu korrigieren; denn notwendig ge
wordene Wendemanöver lassen sich leicht und wirksam durch ent
sprechende Handhabung der Vortriebsremen ausführen.
Das Nydam-Schiff wird in die Zeit um 400 n. Chr. datiert, also
in die Zeit, da Jüten, Sachsen und Angeln unter ihren sagenhaften
Führern Hengist und Horsa nach England übersetzten. Ob der ger
manische Schiffbau in dem von den Römern besetzten Gebiet von
der Güte des Nydam-Schiffes gewesen ist, wird im Hinblick auf ein
Gesetz aus dem Jahre 419 n. Chr., das den Römern bei Todesstrafe
verbot, die Barbaren im Schiffbau zu unterweisen, zu bezweifeln
sein.49
Es sind noch eine ganze Reihe weiterer Ruderboote und Schiffe
gefunden worden, die aus den verschiedensten Zeitabschnitten stam
men und in unterschiedlicher Bauweise ausgeführt worden sind, teils
mit eingebundenen Spanten, teils mit fest auf die Beplankung ge
nagelten Spanten. Zu den Letzteren gehört das 25 m lange Schiff,
das man als Sandverfärbung bei Sutton Hoo in England fand und
das man in das Jahr 655 n. Chr. datierte. Die eingangs für das
Nydam-Schiff skizzierte Baumethode scheint bei all diesen Fahr
zeugen die gleiche gewesen zu sein. Sie ist 1691 von Ake Rälamb40
beschrieben. Olof Hasslöf zeigt in seinen Arbeiten Photoaufnahmen
solcher Bauweise noch bei modernen Motorfischkuttern, die man an
der schwedischen Westküste in den zwanziger Jahren baute.19»20»21
Die beiden Schiffe vom Oslo-Fjord sind abweichend von dieser Kon
struktion gebaut worden, das Oseberg-Schiff und das Gokstad-Schiff
beide aus dem 9. Jahrhundert. Sie gelten allgemein als typische Wi
kingerschiffe. Ihr Rückgrat bildete ein hoher Balken, an den man
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zunächst die Planken bis zur Kimm, dem Übergang vom Boden zu
den Seitenwänden, in Klinkertechnik befestigte. Aber die Breite der
Planken nahm nach den Enden hin ab. Sie bestanden auch nicht aus
einem Stück, sondern wurden aus mehreren höchstens 6 m langen
Brettern zusammengesetzt. Dadurch war es möglich, die Enden der
Schiffe in scharfer Form zu bauen und bei dem völligen GokstadSchiff noch einen leichten S-Schlag hineinzuarbeiten. Das OsebergSchiff war im großen und ganzen schärfer ( cp = 0,528) und schlan
ker (41 = 9>i6) als das Gokstad-Schiff (cp = 0,710, ö = 6,37) ge
baut.45 Aber das Oseberg-Schiff mit seiner reichen Stevenverzierung
ist nachweislich eine Yacht der Königin Asa gewesen und gehört
daher zur Zeit der Wikinger nicht in den Kreis unserer Betrachtung
über Handelsschiffe. Bei den beiden vorherbeschriebenen Schiffen
sind die Spanten bis zur Kimm an Klampen gebunden worden. Dann
legte man quer über die Spantköpfe von Bord zu Bord reichende
Balken, die als Auflage für kurze Bodenbretter dienten. Außerdem
befestigte man auf diesen Balken Kniehölzer, deren freie Schenkel
nach oben ragten, somit konnte man die übrigen Planken an ihnen
festnageln. Auf diese Weise entstand über dem Boden ein freier
Raum, der nach Belieben beladen werden konnte. Zum Fracht
transport reichte allerdings nur das Gokstad-Schiff aus, denn bei
ihm betrug die Höhe des Dollbords 1,10 m über dem Boden, wo
gegen das Oseberg-Schiff nur 0,50 m aufwies. Da hier keine Sitzbänke
vorhanden waren, nimmt man an, daß die Ruderer auf Seekisten
saßen, denn ein sprachlicher Begriff für solche Kisten ist uns aus den
altnordischen Sagatexten erhalten.11 Im Schanzkleid beider Schiffe
befinden sich 15, bezw. 16 Remenlöcher, die mit Deckeln verschlos
sen werden konnten. Beide Schiffe waren mit einem Mast versehen,
der in einer kräftigen, klotzartigen Mastspur steckte und eine Stüt
zung im Deck oder besser Fußboden durch eine Fischung erfuhr,
die sich mit einem Deckel verschließen ließ. Durch diese stabile
Halterung der kräftigen Masten waren seitliche Verspannungen
durch Wanten überflüssig. Da beim Gokstad-Schiff außer den Mast
resten auch Teile der Rah gefunden wurden, ist man in der Lage,
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die Größe der Beseglung mit 70-80 m2 zu ermitteln. Eine solche Segel
fläche ist für ein so großes Schiff als recht klein zu bezeichnen. Sie
deutet darauf hin, daß es sich bei den Wikingerschiffen weniger um
Segel- als um Ruderschiffe mit einer Hilfsbeseglung handelte, die sich
zwar als sehr gut erwies, als man 1893 eine Kopie des GokstadSchiffes auf eigenem Kiel zur Weltausstellung nach Chikago schickte,
entsprach es jedoch nicht einem guten ausgesprochenen Segelschiff.
Sicherheitshalber hatte man bei der Überfahrt ein dreieckiges Siagfocksegel hinzugefügt, damit man besser am Winde liegen und auch
besser mit der Beseglung manövrieren konnte. Eine solche Stagfock
war jedoch zur Zeit der Wikinger noch unbekannt.
Ein Ruderschiff mit Hilfsbeseglung wie die Wikingerschiffe war
als ausgesprochenes Lastschiff zu unwirtschaftlich. Als Ruderschiff
durfte nur geringer Freibord vorhanden sein. Außerdem entstand in
den Ruderern mit ihren Effekten (Kleidung, Proviant u. dergl.) eine
Minderung der Tragfähigkeit. Eine Vergrößerung der Segelfläche
und ein ständiges Am-Wind-Segeln erforderte ebenfalls eine Erhö
hung des Freibordes.
Eine weitere Steigerung der Wirtschaftlichkeit ließ sich durch eine
Vergrößerung des gesamten Schiffsraumes erzielen. Dafür mußte
jedoch zu einer anderen Bauweise übergegangen werden, denn durch
die Erhöhung des Innenraumes ergaben sich die Schwierigkeiten, ein
ausreichend festes Schiff zu bauen.
Heute übersieht man die auftretenden Probleme leicht; vor 1000
Jahren gaben allein die handwerklichen Erfahrungen den Ausschlag
für eine geeignete Bauweise.
Betrachten wir einmal die oben beschriebenen Schiffsfunde vom
Festigkeitsstandpunkt aus.
Welche Überlegungen hat man sich wohl vor etwa 2500 Jahren
beim Bau des Vorläufers des Hirschsprungbootes gemacht?
Greifen wir für diese Betrachtungen noch einmal auf das oben be
schriebene Papiermodell zurück.
Biegt man die Enden des Papierbootes leicht nach oben, so wird
es deformiert, als ob das Bootchen auf einem Wellental schwämme
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Durchbiegung des Papiermodells vom Vorläufer des Hirschsprungbootes. Foto Gerh. Timmermann.
Bøjning af papirmodellen af Hjortspringbådens forgænger.

und die Schiffsmitte sich durch die Belastung durch Personen oder
Ladung nach unten durchböge. Man kann dann feststellen, daß sich
die Dollbordkanten nach außen drücken. Denn infolge der Durch
biegung des Bootes müßte sich der Dollbord verkürzen können, vor
allen Dingen deswegen, weil sich der Boden des Fahrzeuges nicht
verlängern konnte, da ihm die nötige Elastizität fehlte.
Im umgekehrten Fall, wenn also ein Schiff auf einem Wellenberg
schwämme, müßten sich die Seitenwände, also die Abstände der Doll
borde einander nähern, damit sich die Dollbordlänge vergrößern
könnte. In diesem Falle müßte sich der Boden eigentlich verkürzen
können, wiederum eine Unmöglichkeit aus Mangel an Elastizität.
Mit dem Papiermodell läßt sich der zweite Fall, „Schiff auf Wel
lenberg“, nicht demonstrieren, weil man den Bootsboden durch
drücken müßte, ihn dabei aber restlos verböge.
Bei einem mutmaßlichen Vorläufer des Hirschsprungbootes, der
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vielleicht noch keine Spanten gehabt hätte, konnten Bootsbauer und
Schiffer diese Bewegungen gut beobachten. Es ist auch möglich, daß
dabei Beschädigungen und Zerstörungen entstanden und Veranlassung
gaben, die oben beschriebenen Rahmenspanten aus Haselholz mit
den Duchten aus Eschenholz einzubauen. Das Einbinden der Spanten
bot den Vorteil, daß ein geringer Spielraum in dem ganzen System
erhalten blieb, ohne daß Leckagen auftraten.
Hirschsprungboot und Nydam-Schiff waren Ruderschiffe mit vielen
Duchten, ebenso das Kvalsund-Schiff. Bei zwei der drei bei DanzigOhra gefundenen Booten hatte man statt der Rahmenspanten ein
fache Spanten eingesetzt und die Duchten mittels Hängekniee an den
oberen Plankengängen befestigt. Dadurch erzielte man bei den sehr
flachen Booten eine ausreichende Festigkeit.
Bei den südnorwegischen Schiffen vom Oslo-Fjord, zu denen auch
die Fragmente des Tune-Schiffes gehören, ist nur der untere Teil,
wie schon gesagt, durch eine Reihe Balken, die auf den Spanten
köpfen ruhten, quer versteift. Crumlin-Pedersen bezeichnete sie im
Englischen mit „bite“, abgeleitet von altnord, biti = Balken, nicht
mit dem sonst im Englischen üblichen Wort „beam“ für Decks
balken.8
Auch unter den 1962 bei Skuldelev am Roskilde-Fjord geborgenen
Schiffsresten fanden sich Teile von einem Schiff (Fund III),8’38 das
eine Konstruktion mit Spant und bite aufwiesen.
Die darüberliegenden Schergangsplanken waren jedoch nicht an
Knieen befestigt, sondern nur unter sich vernietet, ohne irgendeine
Querversteifung. Dafür hatte man aber Wegerungsbalken eingebaut,
die die Längsfestigkeit erhöhten. Da nur Lanenbretter für das Vorund Achterschiff gefunden wurden, vermutet man, daß es sich um
ein Lastschiff handelte. Dann muß allerdings die Ladung zwischen
den bite gelegen haben. Im Bereich dieses Laderaumes sind über den
bite an drei Stellen noch je ein Balken befestigt worden und zwar
einer hinter der vorderen, einer vor der hinteren Abdeckung und
einer über dem Mastspant, denn es handelt sich bei diesem Fahrzeug
um ein Segelschiff.
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Spanten und Decksbalken des Gokstadschiffes. - Modellbauphase im Altonaer
Museum, Hamburg. - Foto Gerh. Timmermann.

Model af spanter og dæksbjælker i Gokstadskibet.

Diese höhergelegenen Balken (Crumlin-Pedersen bezeichnet sie als
„crossbeams“) waren wie die unteren mit kurzen Hängeknieen an
der Außenhaut befestigt. Der Balken über dem Mastspant hatte
außerdem noch jederseits zwei Horizontalkniee erhalten. Rojepforten
hat das Schiff nur im Bereich der Abdeckungen.
Es darf wohl als selbstverständlich angenommen werden, daß die
Schiffahrt nicht nur mit ein paar Schiffstypen von der Art der Wi
kingerschiffe betrieben wurde. Besonders in den mitteleuropäischen
Küstengewässern, in denen die Tide für die Schiffahrt durch zeit
weiliges Trockenliegen sich täglich für ein paar Stunden ganz un
angenehm bemerkbar macht, hat es damals sicher sehr flache, aber
stabil gebaute Fahrzeuge gegeben. Welcher Art sie waren, darüber
kann uns vielleicht einmal die Arbeit G. D. van der Heides nach der
Bergung von Schiffswracks der Zuiderzee Auskunft geben.22 Denn
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hier kann sicher mehr als anderswo die Frage entschieden werden, ob
die Handelsschiffahrt des Mittelalters sich hauptsächlich in diesen
Küstengebieten unter Überquerung des sehr turbulente Wassermassen
führenden Rheinmündungsgebietes abspielte oder über die freie Nord
see führte, eine Frage, die auch von Walter Vogel angeschnitten
wurde.49 Aus diesem Küstengebiet kennen wir zunächst nur zwei
Schiffsfunde genau: das Boot aus Brügge, wohl der älteste bekannte
Fund eines Plattbodenschiffes,45’ 27> 9 und das Utrechter Schiff,53»9
das mit ziemlicher Sicherheit ein ausgesprochenes Treidelschiff für
Binnen- und Küstenschiffahrt gewesen sein dürfte. Dieser Typ hat
vielleicht auch als Vorbild für das vielfach abgebildete Steinrelief in
der Kathedrale zu Winchester gedient. Diese belgische Arbeit hat
jedoch die runde Form des Schiffsrumpfes so stark stilisiert, daß man
bei ihr kaum entscheiden kann, ob es sich um ein Seiten- oder Heck
ruder handelte.29 Anscheinend stellt es ein Seitenruder mit senkrech
ter Achse an einem überhängenden Achterschiff wie beim Utrechter
Schiff dar nach der Art, wie sie uns Sopers43 für den Bodensee noch
im 20. Jahrhundert beschrieben hat.

Schiffe der Nach-Wikingerzeit {Hansezeit)

Angenommen, man baute das Nydam-Schiff mit größerer Seiten
höhe; dann entstände ein Schiff, das auch eine größere Breite hätte.
Damit ergäben sich aber auch beim Schwimmen des Schiffes im
Wellental größere Längsschiffsspannungen, die sich wieder im Aus
einanderbiegen der Seiten wände nach außen auswirkten. In der heu
tigen Praxis würde man die Bauteile stärker nehmen und Längsverbände einbauen. Um dieser Bewegung im Dollbord zu begegnen,
wäre man gezwungen, wieder crossbeams einzubauen. Man muß sich
jedoch wundern, daß man nicht auf den Gedanken kam, sämtliche
Spanten mit Decksbalken zu versehen. Dann hätte man allerdings
Ladeluken einbauen müssen, die wieder neue Konstruktionsprobleme
aufgeworfen hätten.
Ein zum Ende der Wikingerzeit gehörendes Schiff zeigt der Fund
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von Eltang Vig am Kolding Fjord42 aus der Zeit 900-1100 n. Chr.
Auch bei diesem Fahrzeug waren crossbeams festgestellt worden, die
nach Crumlin-Pedersen mit Hänge- und Horizontalknieen am 9. und
io. Plankengang befestigt waren,s während Skov42 in seinem älteren
Fundbericht einen Balken zeichnete, der durch die Beplankung nach
außen geführt worden war und ihn wohl dazu berechtigte, das Schiff
in die Zeit 1200-1250 n. Chr. zu datieren. Er nahm eine Seitenhöhe
mit 2,30 m an,42 während Crumlin nur 1,60 m festgestellt haben
will.8
Um sich einen oberflächlichen Überblick über die Verhältnisse der
auftretenden Spannungen zu verschaffen, kann man die Verhältnis
werte: Länge über Alles (ohne überragende Steven) durch Seiten
höhe (ohne Kiel) zusammenstellen.
Nydam-Schiff
Sutton Hoo-Schiff
Gokstad-Schiff
Oseberg-Schiff
Eltang-Schiff

L/H =
=
=
=
=

19,1
17,8
13,8
15J
n,5

400 n. Ghr.
655
800
„
800
„
900-1IOO

Je größer diese Werte sind, um so geringer dürften die Spannungen
im Dollbord gewesen sein. Man sieht aber auch, daß im Laufe der
Zeit die Schiffe höher gebaut wurden und daher die L/H Werte ab
nehmen. Die letzten drei der genannten Fahrzeuge waren auch mit
einer Beseglung versehen.
Ein sehr umstrittener Schiffsfund ist der von Galtabäck in Hailand
in Schweden, der jedenfalls in die Nach-Wikingerzeit zu datieren ist,
da es sich hier um den ersten Fund handelt, der Bearbeitungsspuren
durch eine Säge aufweist. Während Lennert von Post aufgrund
pollenanalytischer Untersuchungen das Boot in die Zeit um 400 n.
Chr. datierte, konnte Åkerlund anhand der Sägespuren aber auch
eines 5 m langen Kielschweines mit seitlich daran angebrachten Katsporen auf den Zeitabschnitt 1100-1200 n. Chr. schließen. Und in
der Tat sind die genannten Konstruktionsmerkmale,1 so abweichend
von der Schiffskonstruktion der Wikingerzeit, daß hier wohl zum
20

Årbog 1966
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ersten Mal ein reines Segelschiff vorliegt. Das hat Åkerlund wohl dazu
angeregt, seine Galtabäck-Rekonstruktion auch mit durchgehenden
crossbeams zu versehen. Seine Arbeit hat zu einer Schiffsform und
-konstruktion geführt, die man als eine Weiterentwicklung aus dem
Wikingerschiff betrachten kann. Selbst wenn die Durchbalken, wie
sie hier bezeichnet werden sollen, eine fehlerhafte Hypothese wären,
entstand eine Rekonstruktion, die vom Festigkeitsstandpunkt sehr
viel Wahrscheinlichkeit für sich hätte.2 Das Kielschwein war nicht
nur Verstärkung für den T-förmigen Balkenkiel, sondern übertrug
auch die seitlichen Mastdrücke beim Segeln (wahrscheinlich auch
Am Wind) auf den Boden, wo sie durch die Katsporen seitlich ver
teilt wurden. Dieses Schiff mußte sicher möglichst hoch gelegene
Querversteifungen in Form von crossbeams und Durchbalken gehabt
haben, denn das L/H betrug nur 6,55.
Einen besseren Aufschluß über die mittelalterlichen Schiffskon
struktionen zur Zeit der Hanse brachte erstmalig der Fund I aus dem
ehemaligen Hafen des alten Kalmars neben dem Schloß. Hier han
delte es sich um ein ausgesprochenes Segelboot, das in allen Maß
verhältnissen diesen Anforderungen entsprach.2
Es hatte folgende Abmessungen : Länge 11,0 m, Breite 4,45 m und
Seitenhöhe 1,9 m.
Åkerlund hat es in die Mitte des 12. Jahrhunderts datiert. Das
wäre für die Bauweise sehr früh, denn man hatte hier den ältesten
Schiffsfund gehoben, bei dem die Querfestigkeit mit den durch
gehenden crossbeams, Durchbalken, erzielt worden ist und zwar bei
drei Spanten: dem Mastspant, dann 1,90 m vor diesem und 3,25 m
hinter ihm. Jeder dieser drei Spanten war mit drei Balken versehen
und zwar in einem Abstand von 26-40 cm untereinander. Die beiden
oberen waren Durchbalken. Dabei reichten die Spanten nur bis zu
den unteren Balken: bis zu den beiden Durchbalken ersetzten Hängekniee das Spant wie beim Gokstad-Schiff, nur waren sie kürzer. Mit
dieser Bauweise ist eine erhebliche Festigkeit erzielt worden und so
mit konnte man die weiteren, nachträglich eingesetzten Spanten ohne
irgendwelche Querversteifungen lassen. Von diesen leichten Spanten
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Mittelspant von i. Eltang-Schiff, 2. Galtabäck-Schiff und 3. Kalmar-Schiff (I).
- Rekonstruktion von O. Grumlin-Pedersen (1) und H. Åkerlund (2 und 3). —
Acta archaeologica XXIX (1958).
Middelspant af i. Eltangskibet, 2. Galtab äckskib et og 3. Kalmar-skib et (I).
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befanden sich zwischen dem vorderen Balkenspant und dem Mast
spant 3 Stück, zwischen dem achteren und dem Mastspant 6 Stück,
außerdem vor dem vorderen Balkenspant 4 Stück und hinter dem
achteren 2 Stück leichte Spanten. Auf jeder Seite stellten je 5 We
gerungsbalken eine Längsversteifung der Innenhölzer her.
Auf einer Länge von 1,50 m vom Vorsteven und 2,40 m vom
Achtersteven war das Schiff abgedeckt, im übrigen aber vollkommen
offen. Auf diese Weise konnte es leicht beladen und gelöscht werden.
Andererseits war die Ladung in keiner Weise gegen Wind, Wetter
und Seegang geschützt. Auch eine einigermaßen brauchbare Unter
kunft für die Besatzung fehlte, denn der Raum unter der achteren
Abdeckung war nur 1,10 m hoch. An der Vorderkante dieser Ab
deckung stand ein Bratspill, das mehreren Aufgaben gedient haben
mag.
Wichtig für die äußere Form war jedoch der runde Vorsteven und
der gerade Achtersteven, der wegen des Stevenrüders erforderlich
wurde. Nur mit einem Stevenruder kann man Am Winde segeln,
denn bei einem Seitenruder auf der Steuerbordseite, wie es bei den
Wikingerschiffen üblich gewesen ist, tauchte das Ruder aus dem
Wasser, wenn diese Seite die Luvseite war. Dann allerdings blieb es
wirkungslos.
Der Unterschied in der Stevenform führte natürlich zu einer Un
symmetrie des Schiffes in der Längsrichtung. Das Vorschiff wurde
völliger, das Achterschiff schärfer und dadurch verschob sich der
Schwerpunkt des Gesamtschiffskörpers um 0,43 m vor die Mitte.
Infolgedessen ist das Kalmar-Boot I sicher hecklastig gewesen. Das
war aber von der Segeltechnik her kein Fehler, denn der Mast stand
0,60 m vor der Schiffsmitte.
Der L/H-Wert betrug bei dem Kalmar-Fund I 5,3, der L/B-Wert,
der uns einen sehr oberflächlichen Überblick über die Stabilitäts
verhältnisse der Schiffsfunde gibt, 2,5 (beim Gokstad-Schiff 4,9). Alle
diese Angaben lassen in dem Fund ein ausgesprochenes Lastsegel
schiff erkennen, das nicht unbedingt in Skandinavien entstanden sein
muß, wie auch schon Åkerlund bemerkt. Seine Tragfähigkeit und
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Arbeitsmodell vom Schiffsfund in Bremen (Kogge). Foto Hed Wiesner, Bremen.

Arbejdsmodel af den i Bremen fundne kogge.

Stabilität sollten einmal rechnerisch und experimentell mit Hilfe eines
Modelles ermittelt werden.
Bei einem neuen Fund, der in Bremen geborgen wurde, handelte
es sich um ein Schiff von der Größe eines modernen Hochseefisch
kutters, jedoch von völlig anderer Form.. Bei 23,5 m Länge und 7 m
Breite hatte es eine Seitenhöhe von 4 m. Er übertrifft damit alle
bisherigen Schiffsfunde aus vor- und frühgeschichtlicher Zeit an
Größe. Eine rohe, überschlägliche Rechnung des Grabungsleiters Dr.
S. Fliedners schätzt die Ladefähigkeit mit 65 Lasten je 2000 kg (oder
2 m3).15’16 Das nach dem Funde gebaute Modell Fliedners zeigt uns
ein Klinkerschiff mit jederseits 12 Planken; davon sind jedoch die
unteren drei in Kraveltechnik befestigt, eine Tatsache, die CrumlinPedersen zu der außerordentlich wertvollen Studie über die Herkunft
und Verbreitung der Kogge veranlaßte.9 Fliedner stellte durch Er
kundung im Archiv der Stadt Stralsund fest, daß auf dem Siegel
dieser Stadt das Schiff, das dem Bremer Schiffsfund entspricht, durch
die zugehörige Urkunde als Kogge bezeichnet wird.10
Eine Datierung mit Hilfe dendrologischer Methoden, von Prof. Dr.
Liese ausgeführt, bestimmt das Schiff in die Zeit um 1400 n. Chr..34
Von dem Fund I aus Kalmar unterscheidet sich der Bremer Fund
nicht nur durch die Größe und den geraden Vorsteven, sondern auch
durch fünf Durchbalken, von denen der vorderste als Träger zweier
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Poller auf dem Deck lag. Hinter dem Mast sind zwei Spanten mit
Durchbalken versehen. Auf den Durchbalken sorgt eine Aufklotzung
für die gleichmäßige Höhe von Längsträgern zur Aufnahme einer
Decksplankung. An leichten Spanten hatte man zwischen den beiden
achteren Balkenspanten 5 Stück, zwischen dem vorderen dieser beiden
und dem Mastspant 5 Stück und zwischen dem Mastspant und dem
vorderen Balkenspant 9 Stück eingebaut. Das geht aus den Einschnit
ten im Kielschwein hervor, das den 15,6 m langen geraden Flachkiel
verstärkte. Nach Fliedners Angaben sind 22 Ausschnitte für über 40
Spanten vorhanden gewesen. Das zeigt, daß die Spanten auch hier
einen bedeutend engeren Abstand als bei den Wikingerschiffen gehabt
haben.15 Der sehr unregelmäßige Abstand beim Kalmar-Boot betrug
durchschnittlich 0,40 m.2 Am Kielschwein des Bremer Schiffes hatte
man auch den 2,60 m langen Mastfuß mit dem Querschnitt 0,43 X
0,38 m befestigt. Die geraden Steven hatten fast waagerecht ange
ordnete Bug- und Heckbänder erhalten. Auf die Bugbänder hatte
man längsschiffs zwei schräge Hölzer parallel zur Mittschiffsebene
aufgesetzt, die in späteren Zeiten im Schiffbau verschwanden und
deren Bezeichnung daher unbekannt ist.
Auf dem Achterschiff errichtete man eine Plattform,14»15»16 die
hier eine Gesamthöhe des Schiffes von 7,5 m ergab. Unter ihr befand
sich ein 3,50 m langes Bratspill von 0,50 m Durchmesser. Auf dem
Aufbaudeck stand ein Gangspill von 1,85 m Höhe mit zwei Konen,
deren oberer Abplattungen erhalten hat (Fliedner spricht von Kanneluren), die ein Abgleiten der Taue verhindern oder doch wenigstens
erschweren sollten. In späteren Jahren setzte man hölzerne Rippen
auf die Trommel der Gangspille. Oben waren Löcher für 4 Hand
spaken eingestochen worden. Die Betinge des Bratspills halfen das
Aufbaudeck tragen und waren an dem achtersten Balkenspant be
festigt. Wenn nach der Brüsseler Miniatur von 128723 ein Bratspill
zur Bedienung der Schoten diente,15 so ist der Verfasser der Meinung,
daß das Gangspill für Manöver mit den Brassen bestimmt war, wor
auf die doppelte Konizität schließen läßt. Ein Anbrassen nur mit den
Schoten ist praktisch kaum möglich, und man wird im Laufe von
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Bau eines Fischerbootes in Westpreußen mittels Mittelspant und zwei Richt
spanten. - Foto W. Empacher, Eberbach am Neckar.
Bygning af fiskerbåd i Vestprøjsen v. hj. af middelspant og to
retningsgivende spanter.

i oo Jahren zur Einführung der Brassen gekommen sein. Doppelte
Konen besaßen auch die dampfgetriebenen Brassenwinden des Fünf
mastvollschiffes „Preußen“.
Damit kommen wir zum Zweck des Aufbaus. Er diente wahrschein
lich kaum kriegerischen Handlungen, sondern der Navigation in
Sichtweite der Küstenbrandung. Denn das. was damals als nautisches
Instrument, als Kompaß, angeboten wurde, dürfte kaum den An
sprüchen genügt haben, die für eine Kurvenfahrt durch die Nordsee
von Brügge zur Elbmündung benötigte, wie sie so hübsch auf fast
allen Karten zur Geschichte der Hanseschiffahrt und speziell auf der
im Nationalen Schiffahrtsmuseum im Steen in Antwerpen gezeichnet
ist. Der gerade Achtersteven nahm auch bei der Bremer Kogge das
Stevenruder auf, durch den geraden Vorsteven war in der Längsschiffsrichtung eine Symmetrie gesichert, die ungünstige Trimmlagen
verminderte.
Der kleine L/B-Wert von 3,36 der Bremer Kogge kennzeichnet
ihre schlanke Form gegenüber dem Kalmarer Boot.
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Die Bauweise mit 3 bezw. 4 Balkenspanten läßt den Gedanken aufkommen, daß diese Schiffe nicht wie beim Nydam-Schiff beschrieben,
gebaut wurden, sondern durch ein Verfahren, das sich stellenweise
ebenfalls bis in unser Jahrhundert erhalten hat. Bei diesem wird näm
lich ein beliebig geformtes Mittelspant auf dem Kiel aufgestellt, dann
fügt man, nachdem auch die Vor- und Achtersteven an ihrem Platz
errichtet wurden, je ein oder zwei Richtspanten vor und hinter dem
Mittelspant ein. Ihre Formgebung erfolgt nach Erfahrung. Da diese
bei jedem Schiffszimmermeister ein streng gehütetes Geheimnis war,
blieb die Zahl der tüchtigen Schiffbauer verhältnismäßig gering.
Dieses Verfahren ist anscheinend bei dem später angewandten Kravelschiffbau bevorzugt worden, denn sowohl in der Arbeit von Garcia
de Palacio (1587) als auch in J. Furttenbachs Architectura navalis
(1629) s*nd Schiffszeichnungen mit einem Mittelspant und zwei
Richtspanten wiedergegeben. Noch 1746 weist Pierre Bouguer in
seinem Werk „Traité du navire, de sa construction et de ses mouve
ments“ darauf hin, daß der Schiffbau nach diesem Verfahren sehr
schwierig durchzuführen sei und beschreibt als Ersatz dafür eine An
weisung zum Zeichnen des gesamten Spantenrisses mittels Zirkel
schlages.47
Beim Übergang vom Rudern mit Segel zum reinen Segelschiff ver
größerte man sicher auch die Segelfläche und dabei erfolgte auch eine
stärkere, ungleichmäßige Beanspruchung des Schiffskörpers durch
den Winddruck über die Takelung.
Konnte man bei den Wikingerschiffen mit einem Mast mit oder
ohne Verspannungen auskommen, so verlangte die Beseglung der
Hansezeit Masten mit Wanten und Stagen.
Man weiß aus der Praxis des Segelns mit den Nordlandsbooten der
Fischer aus der Gegend von Drontheim, daß man mit Wikinger
schiffen, als deren Nachfolger die Nordlandsboote zu betrachten sind,
sehr gut am Winde segeln kann, vorausgesetzt, der Mast erlaubt ein
Schiften der Rah von einer Seite zur anderen. Man konnte mit
ihnen auch kreuzen, aber nur, wenn mit einem Heckruder gesteuert
wurde.
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Schiffsformen auf mittelalterlichen Siegeln

Über die Entwicklung der mittelalterlichen Schiffe kann man auch
aus den Städtesiegeln seit dem 12. Jahrhundert einiges entnehmen.
So zeigt das Siegel des Convent zu Bartholomei in London 1150 ein
mastloses Schiff mit runden Steven und Andeutungen von Drachen
köpfen und bestätigt, wenn auch mit Vorbehalt, die Angabe Walter
Vogels: „daß . . . beispielsweise noch in erheblich späterer Zeit eng
lische Handelsschiffe als Ruderschiffe geschildert werden.“ 49 Dagegen
gibt das viereckige Siegel von Dunwich, 1199, ein Segelschiff mit
Seitenruder und Durchbalken etwa in der Art des Schiffsfundes von
Galtabäck wieder. Auch Aufbauten sind hier zu sehen. Ein Siegel
aus Ipswich ist in der Datierung zweifelhaft.24 Daher zeigt das Siegel
von Elbing aus dem Jahre 1242 die älteste Darstellung des Stevenruders.17 Runde Steven findet man auf Schiffsdarstellungen aus dem
12. Jahrhundert auf dem Siegel von Sandwich (mit Durchbalken und
Seitenruder). Das starke Durcheinander der verschiedenen Typen
zeigt, daß eine Erfassung von Typenlandschaften zur Feststellung von
Ursprungsgebieten und ihre Verbreitung nicht möglich ist. Nur an we
nigen Siegeln von Städten, für die ein neues geschnitten wurde, las
sen sich Entwicklungen mit Vorbehalt aufzeigen. Dabei mögen Schiffe
mit geradem Steven als Koggen und mit rundem Steven als Galtabäckschiffe bezeichnet werden. Denn eine größere Seitenhöhe als bei
den Wikingerschiffen kann man wohl bei den meisten Schiffen auf
Stadtsiegeln annehmen. Danziger Siegel weisen 1271 und 1294 Kog
genform auf, 1400 dagegen eine Form nach Timbotta, Wismar 1256
Koggenform, 1355 Kalmarform, Bristol 1300 Galtabäckform, die noch
im 16. Jahrhundert mit Durchbalken beibehalten wurde, Elbing 1342
Koggenform, 1350 die gleiche, aber mit 2 Reihen Durchbalken.
Lübeck zeigt auf allen drei Siegeln von 1226, 1249, und 1280 Galta
bäckform, Damme 1237 Galtabäckform, 1209 Koggenform, Stralsund
behielt die Koggenform 1267 und 1329. Die als Kalmarform bezeich
neten Siegelbilder sind aber nicht einwandfrei als solche zu erkennen.
Nach den Siegelbildern ist also die Koggenform, wie sie uns der Bre-
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mer Koggenfund genau vor Augen führt, 1242 zuerst abgebildet und
bis mindestens noch um 1400 gebaut worden.
Auf mittelalterlichen Siegelbildern sind aber auch noch andere
Schiffstypen wiedergegeben: Fahrzeuge mit einem sehr runden Kiel,
ja, mit einem fast halbkreisförmigen Boden, der sicher im Original
ganz anders aussah. Jeder, der solch eine Schiffsform als Modell
schiff nachbauen würde, könnte sofort feststellen, daß sie für die
Praxis völlig unbrauchbar wäre. Es sind genug Hypothesen publiziert
worden, wie diese Schiffe wohl ausgesehen haben können.21 Sicher
ist, daß diese Darstellungen als Kunstwerk, von der Symbolik oder
vom Ornamentalen, aber nicht von der Technik her zu betrachten
sind. Wie weit es sich hier um Hulken handeln soll, kann in diesem
Rahmen nicht erörtert werden.
Wahrscheinlich hat es sich hier um eine Konstruktion gehandelt,
wie sie uns in den Zeichnungen des Giorgio Timbotta4 und in dem
Modell der katalanischen Nao in Rotterdam54 erhalten sind, also
vielleicht schon unter mediterranem Einfluß. Da Timbotta ein Bau
verfahren nach gezeichneten Spanten angibt,47 kennen wir jetzt zwei
Bauverfahren, die von einem Spantengerüst ausgehen. Damit bestand
auch die Möglichkeit, vom Klinker- zum Kravelschiffbau überzu
gehen. Im 15. Jahrhundert gab es auch schon Schiffe mit Ladeluken,
wie die Stiche des Meisters W A verraten.28 Also gab es auch schon
Decksbalken im heutigen Sinne, die bis dahin nicht gefunden wurden.
Die verhältnismäßig kleinen Flächen der Steuerruder sind für die
Fahrt mit diesen an sich plumpen Schiffen recht unvorteilhaft ge
wesen. Eine Verbesserung ließ sich erst erzielen, als das Manövrieren
nicht nur mit dem Ruder, sondern auch durch Verschiebung des
Segelschwerpunktes ausgeführt werden konnte. Denn im 15. Jahr
hundert sehen wir die ersten Schiffe mit 2 und 3 Segeln.54 Ein recht
eckiges Focksegel und ein dreieckiger Lateinerbesan sind sicher durch
Beeinflussung vom Mittelmeergebiet für den Gebrauch auf der Nordund Ostsee abgewandelt worden.
Als um 1500 der französische Schiffbaumeister Descharges in Brest
Geschützpforten bei den Kriegsschiffen einführte, scheint man um
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die gleiche Zeit diese mit einem platten Heck, mit einem Spiegel,
versehen zu haben. Diese Form ging des Raumgewinnes im Achter
schiff wegen auch in die Handelsschiffahrt über und wurde hier
als Pinaßschiff bezeichnet. Nach einer Chronik von 1595 wurde da
mals ein runder, bauchiger Schiffstyp von Hoorn an der Zuiderzee
aus in die Handelsschiffahrt eingeführt,17 die Fluite. Breughels Stich
aus dem Jahre 1564 läßt uns diese Behauptung allerdings bezweifeln,
wenn auch das abgebildete Schiff noch nicht ganz den späteren
Zeichnungen und Modellen einer Fluite entspricht.28 Denn sie war
vorn und achtern durch sehr runde, völlige Enden und ein Deck
gekennzeichnet, das man wegen der Vermessung für den seit 1447
erhobenen Sundzoll sehr schmal baute.55 Schiffslänge, Decksbreite
und Raumtiefe ergaben den Rauminhalt für die Vermessung, aber
durch die völlige Form und das schmale Deck, das zu einer Ein
ziehung des Rumpfes im oberen Teil führte, erzielte man mehr
Laderaum, als die vermessene Lastenzahl angab.
Pinaßschiff und Fluite waren nun aber schon so große Schiffe,
daß sie mit 9 und 7 Segeln getakelt werden mußten, wobei man die
Masten mit Stengen versah, die man nach einer Erfindung von Kryn
Woutersz aus dem Jahre 1570 in Enkhuizen herunterlassen konnte.
Mit diesen Typen sind die wichtigsten Schiffe der Hansezeit bis zu
ihrem Ausgang im 17. Jahrhundert und ebenso die Probleme, die
sich bei ihrem Bau ergaben, grob gekennzeichnet. Dem Namen nach
gab es noch eine ganze Reihe kleiner Küsten- und Binnenschiffe, von
denen anscheinend mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts ein wichtiger
Typ, der Boeier, in ebenfalls runder, völliger Form entwickelt wurde17
und zwar in einer Kraveltechnik, die wie die Wikingerschiffe ohne
Zeichnung55» 40 gebaut werden konnten. Handels- und Fischereifahr
zeuge entstanden nach dieser Baumethode, von denen ein Teil noch
heute in der niederländischen Sportschiffahrt Verwendung finden.
Dem hansischen Kaufmann standen also im Laufe von rund 500
Jahren Segelschiffe zur Verfügung, die anfangs nur für den euro
päischen Handel in der Nord- und Ostsee ausreichten, mit der Ent
deckung fremder Länder jedoch zu größerer Leistung entwickelt wer-
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den mußten, damit der deutsche Kaufmann in der folgenden Kolo
nialzeit konkurrenzfähig bleiben konnte.
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SKIBSBYGNINGSPROBLEMER I HANSETIDEN
Résumé
Allerede i det tidsrum, da de keltiske og germanske områder var besat af ro
merne, eksisterede der mellem disse lande og Norden handelsforbindelser, som
beroede på de tekniske fremskridt, de havde fået gennem romerne: vindyrk
ning, teglstrygning, pottemageri med drejeskive og glaspusten. Udviklingen af
tøndebinderiet hos kelterne og indførelsen af spinderokken og trampevæven
gav i tiden efter romerne en stigende overlegenhed på teknisk område. Dette
medførte omfattende handelsforbindelser med Skandinavien og Rusland. I
Flandern, Nederlandene og senere også i England opstod der en tekstilindustri,
hvis produkter muliggjorde en indførsel af naturprodukter fra Norden og
Østen.
Denne vareudveksling, som i 1200-tallet førte til grundlæggelsen af hansestædernes forbund, krævede større og stærkere søgående skibe. Man byggede
derfor skibene højere og samtidig også bredere, selv om længden bibeholdtes.
Derved opstod der inden for skibsbyggeriet problemer med hensyn til skibenes
styrke. Man løste disse ved at indsætte dæks- og rumbjælker, som blev ført ud
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gennem skibssiden og nedhaget over plankerne og evt. kilet. Det var tilstrække
ligt at gøre dette ved ialt tre eller fire spanter. Desuden måtte man gå over fra
fartøjer med eller uden sejl til rene sejlskibe for på den måde at få mere
plads. Derved blev man tvunget til at erstatte sideroret med et stævnror, hvilket
resulterede i en skibsform med lige stævne. Da kun få, men kraftige spanter
blev forsynet med gennemgående dæksbjælker, ligger den tanke nær, at man
i hansetiden begyndte at bygge skibe med et efter omstændighederne udformet
middelspant og nogle få retningsgivende spanter, der var afhængige deraf. I
1400-tallet gik man så over til at sejle med mindst tre sejl, hvad der atter
muliggjorde en videre forøgelse af skibets størrelse.
Til brug i de grundede kystfarvande udviklede nederlænderne efter 1400tallet runde og brede men fladbundede former, som stedvis har holdt sig til
vore dage.
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Handels- og Søfartsmuseet har haft den glæde at modtage med
delelse om, at Hans Majestæt Kong Frederik IX har overtaget pro
tektionen over museet.
Årets største begivenhed var iøvrigt museets 50-års jubilæum, der
indtraf den 1. august 1965. Begivenheden fejredes ved afholdelsen af
en reception i Kongens Kammer på Kronborg, hvori deltog et stort
antal repræsentanter for institutioner og myndigheder, som museet
har stået i forbindelse med, samt mange venner, som har fulgt det
med interesse gennem årene. Museet havde den glæde at modtage
mange gaver af forskellig art samt økonomisk støtte i anledning af
jubilæet. Der henvises herom til den anførte gaveliste og til det i
nærværende årbog offentliggjorte regnskab.
I årets løb har Søfartsmedarbejdernes klub, en sammenslutning af
danske søfartsjournalister, indstiftet en hæderspris, der overrækkes
personer, som har kastet glans over dansk skibsfart og skibsbygning.
Hædersprisen uddeltes for første gang ved en højtidelig festlighed i
Kongens Kammer den 14. marts 1966 til kaptajn Kurt Boysen Bræn
dekilde og maskinmester Erik Frede Clausen fra M/S „Jessie Mærsk“
i anledning af, at disse den 1. august 1965 i Osakas havn reddede
flere mennesker fra at drukne, da en udflugtsbåd sank efter at være
påsejlet af en slæbebåd. Kaptajn Brændekilde og en kinesisk matros
sprang i vandet, og sammen med maskinmester Clausen bragte de syv
af de nødstedte i sikkerhed; en af de druknende blev kaldt til live
af maskinmester Clausen ved hjælp af kunstigt åndedræt. Hans
21
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kongelige Højhed arveprins Knud havde givet tilsagn om at over
række hædersprisen, men var desværre blevet forhindret i at komme
til stede på grund af sygdom, og overrækkelsen blev derfor foretaget
af handelsminister Lars P. Jensen. Et tattoo udførtes af marinens tambourkorps i Kronborg slotsgård. Originalstatuetten til hædersprisen,
en kvindeskikkelse bærende et barn, skåret i træ af pommersk fyr fra
Margrethespiret på Roskilde domkirke og udført af billedhuggerinden
Lis Hooge Hansen, er nu tillige med statutterne for hædersprisen og
protokollatet for uddelingen udstillet i en montre i museets første
værelse. Museet er glad for at udstille disse genstande og takker Sø
fartsmedarbejdernes klub for deres ønske om, at museet på denne
måde kan være med til at hædre danske søfolk for deres indsats.
Vedrørende sejlskibsvæsen er modtaget forskellige genstande. Fra
dr. H. C. Hagedorn, Gentofte, er modtaget en model af skonnerten
„Bodil“, fra fru skibsreder Hans P. Carl, København, en model af en
helsingørsk lodskutter. Bergens Sjøfartsmuseum har skænket en farve
lagt tegning af „Den unge Tobias“ af Odense, 1789; fra Miss Nelly
Smart er modtaget en farvelagt tegning af Jacob Petersen: skonnerten
„Hercules“ af Arbroath, kapt. Wm. Smart, 1848. Den værdifuldeste
gave på dette felt var en model af skonnerten „Niels“, 1861, udført
af museets konservator Chr. Nielsen og givet af ham og hans far,
bådebygmester Carl Nielsen, Fejø. Skonnerten, der er af særlig inter
essant type, har været ejet af givernes familie.
En værdifuld erhvervelse er en model af S/S „Vendia“, det første
danske dampskib, som blev torpederet under den anden verdenskrig
i september 1939. Den er skænket af dampskibsselskabet De Forenede
Kulimportører, København. Som gave fra malermester P. Fredholm,
Tåsinge Skipperhjem, er modtaget et maleri af J. Petersen og P. Holm
af hjuldampskibet „Nord Friesland“, i860. En samling kultegninger
af skibe er skænket af marinemaler O. Stoltenberg, Kalundborg.
Fra Statens sjöhistoriska Museum, Stockholm, er modtaget Fr. af
Chapmans berømte plancheværk „Architecture Navalis Mercatoria“,
1768, en samling pragtfulde nytryk, smukt indbundet, en erhvervelse
der på udmærket måde supplerer de minder, som museet i forvejen
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Skonnert „Niels4' af Fejø, bygget 1861 i Guldborg. Den tilhørte 1894-1907
familien Nielsen på Fejø, først under navnet „Dyvia“, senere under dens op
rindelige navn „Niels“. Den forliste 1928. - Modellen, i skala 1:24, er bygget
af konservator Chr. Nielsen.

Schooner “Niels” of Fejø, built in 1861. - Model in scale 1:24.

ejer om denne fremragende skibskonstruktør. En meget stor og be
tydningsfuld samling konstruktionstegninger og halvmodeller tillige
med en protokol over byggede både 1888-1926 og flere stykker værk
tøj, bl.a. 29 forskellige høvle, er skænket af Chr. Madsens bådebyggeri
i Lynæs. Dette bådebyggeri blev anlagt i 1880’erne af Peter Madsen,
der havde lært håndværket i Norge og inden sin etablering havde
arbejdet en tid i Frederikssund. Peter Madsens tre sønner, Niels Peter
Madsen, Rasmus Madsen og Chr. Marius Madsen har alle lært hos
faderen, idet dog såvel N. P. Madsen som Chr. Madsen har været en
tid ved Orlogsværftet i København for at lære at tegne. I 1928 over21
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tog Ghr. Madsen virksomheden alene. Fra dette værksted er udgået
et stort antal fartøjer, bygget i klink og - i perioden fra 1910 - i kra
vel, især fiskerbåde til fiskeri i Nordsøen og i Kattegat under Anholt,
drivkvaser, bundgarnsjoller, mindre joller m.v. De har alle fælles
træk, der har ført til betegnelsen „lynæsjoller“. Den meget betydelige
erhvervelse fra dette bådebyggeri må anses som et af de gode resul
tater af museets etnologiske undersøgelser.
Fra undersøgelscsrejserne i Jylland aug. 1965 hjembragtes som gave
fra bådebygger G. Thøgersen, Agger, flere halvmodeller, instrumenter
og værktøjsstykker og fra skibsbygmester M. G. Christensen, Thisted,
en skabelon af københavnersættet, mrk. C F L 1840. Fra fisker Graversen, Nr. Lyngvig, et par bådklemmer, fra fisker Anders Christen
sen, Hvide Sande, en bærekurv til fisk og et par søstøvler, og fra
fisker Ghr. Degn Pedersen, Klegod, en busseronne, et par søstøvler
( „Svendborgstøvler“ ) og et par håndsmedede åregafler.
En halvmodel af en kragejolle er skænket af kaptajn A. Petersen,
Skelskør. Søfartens Bibliotek har givet en rigningstegning af E. C.
Benzons jagt „Leda“, 1872. Andre konstruktionstegninger er skænket
af bådebygmester B. Børresen. Vejle, fuldmægtig Otto von Rosen,
København og af civilingeniør Tage Blum, Humlebæk. Et ankerspil
samt navnebrædder fra „Lilly“, 1912, er modtaget som gave fra både
bygger V. Schnack, Lynæs. Et stykke rorline af svinehud er skænket
af fisker Robert Martens, Karrebæksminde. Af fremragende eksemp
ler på skibmandsarbejde er skænket en samling 15-slåede tyrkerknob
af matros Jacob Kaa, Valby, 2 lanternestjerter af donkeymand Edv.
Sabin, Husum. Kaptajn Kaj Lund, Handelsflådens Velfærdsråd, har
foræret en sejlhandske. Under kategorien personlige minder må hen
føres et aneroidbarometer benyttet af kaptajn Wm. Smart på skonner
ten „Hercules“, en gave fra Miss Nelly Smart. Fra samme giver er
ligeledes modtaget et miniatureportræt af kaptajn Smart, et foto af
hans hustru, to signeter benyttet på „Hercules“ samt en skålvægt.
En natkikkert, der i sin tid skænkedes til kaptajn F. Bønnelycke, fører
af skonnerten „Fogoloa“ af Apia (Samoaøerne), fra skibets rederi
H. M. Ruge & Co., fordi han under en orkan den 25. marts 1883
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reddede skibet fra at drive i land, er nu foræret til museet af søn
nen, kaptajn F. C. Bønnelycke, København. Hr. B. Helmø Larsen har
skænket en række minder om sin far, afdøde fyrforvalter Niels Larsen.
Fru J. Budtz-Jørgensen, København, har skænket en samling minder
om de bekendte sømandsslægter Ginge og Mathiesen, Helsingør og
Hornbæk.
Endvidere skal nævnes en række gaver indenfor forskellige emne
kredse: fisker Ejler Kulle, Fejø, har skænket en bøje til sildegarn
samt nogle sildekobber, nogle vinkelmålere til brug ved kursberegning
er foræret af fru Johanne Dahm, Charlottenlund, en mindemedalje
for lord Nelson, slået i 1958 i anledning af 200-året for Nelsons fødsel,
er modtaget som gave fra overtoldassistent Erik Enderborg, Køben
havn. „Færgemændenes Laugs Articler udi Kiøbenhavn“ 29/4 1684
er skænket af kaptajn Carl V. Sølver, Skodsborg. En „basket“ til los
ning af fartøjslaster i bulk er modtaget fra A/B Jäger & Debong,
Stockholm, et litograferet mindeblad udsendt i anledning af Køben
havns lodseris 125 års jubilæum 1923, er skænket af Henning Cortsen,
København, et portrætstik af A. Flint forestillende guvernementssekretær, skibsreder Chr. T. Boalth, er modtaget fra fru Caia Marckman Hansen, Espergærde. Kanonkugler er skænket af blomsterhand
ler F. Overgaard, Helsingør, og af fyrbøder E. Wagner, København,
marinemaleren C. Fr. Sørensens skitsebog fra årene 1847-50 er givet
af magister Frits Pullich, Hellebæk, lærer Bent Madsen, p.t. Gribskovlejren, har skænket et træsnit med fremstilling af klabautermanden udført af Karel Sedivy i 1890. Koldinghusmuseet har givet en
engelsk fajanceplatte med skibsfremstilling. Ved bytte er modtaget et
dannebrogsflag med Frederik VII’s monogram, og fhv. museumsleder
D. A. Jensen, Glud, har foræret et dannebrogsflag benyttet under
krigen 1939-45 på S/S „Stal“ af London. Som gave fra fyrvæsenet
er modtaget et rat med to ratstole, et nathus, en pøserække med tre
pøse, en „gitre“, en faikonet af metal, en rødmalet trævager med
stage samt en sneppert, der har været brugt på fyrinspektionsskibet
„Løvenørn“. Fra Grosserersocietetet er modtaget forskellige genstande
fra Børsen: et par brandspande af læder, en hornlygte, tre beholdere
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til brug ved undersøgelse af kornprøver, en kasse til brug ved ballot
tering samt en indsamlingsbøsse for de såkaldte „spærrepenge“, som
børsherrerne måtte erlægge, når de mødte for sent, og endelig har
Dr. A. W. Lang, Juist, skænket en reproduktion af et nu forsvundet
kort fra 1545 over Friesland, udført efter et under sidste verdenskrig
ødelagt nyere tryk fra 1559. fremstillet af figurskærer Bernard van den
Putte, Antwerpen. Ved køb er bl.a. erhvervet en kinesisk vægt med
lodder, en tallerken af det Warmingske stel, samt en samling tegnin
ger „Nations Flage, Giøser, Standere og Wimpler“ fra begyndelsen af
1800-tallet.
Ligeledes er købt et par værdifulde privatsamlinger: afdøde kontor
chef i Landbrugsministeriet Jens Mallings kartoteker og oplysninger
om sejlskibe, tilligemed en stor samling fotos og negativer, og fhv.
statslods P. A. Gruelunds meget omfattende materialesamling vedr.
dansk sejlskibssøfarts historie i 1800-tallet.
Arkivalier er modtaget fra Jens Bang, Dragør, politimester Th.
Beckett, Helsingør, ekspeditionssekretær Bent Bergsøe, Københavns
havnevæsen, rådsformand H. Brix, København, bådebygmester B. Bør
resen, Vejle, skibsreder Jørgen Carl, København, kasserer Anton Dam,
Tåstrup, museumsassistent Anders Enevig, Odense bys museer, Miss
Larch S. Garrad, Isle of Man, havneassistent Hellebjærg, Karrebæks
minde, Helsingør byhistoriske Arkiv, driftsleder Honningen, Gentofte,
snedkermester Carl Itzke, Aabenraa, overingeniør J. E. Kusk Jensen,
Odense, kaptajn Hans P. Jørgensen, Marstal, Anker Krarup, Odense,
J. Steenhoff Larsen, København, fuldmægtig Ove Marcher, Kalve
have, direktør Corn. Adrian Petersen, Dragør, Arne Poulsen, Glo
strup, fuldmægtig Otto von Rosen, København, kaptajn B. Rudkilde,
København, og marinemaler O. Stoltenberg, Kalundborg.
Fotosamlingen er foruden ved køb suppleret ved gaver fra civil
ingeniør Tage Blum, Humlebæk, skibsbygmester M. G. Christensen,
Thisted, fabrikant Henning Gortsen, København, museumsinspektør
Ole Crumlin-Pedersen, Roskilde, ingeniør Ole Drachmann, SaltsjöDuvnäs, Sverige, tatovør Niels Fischer, København, Foreningen til
Søfartens Fremme, overlærer K. Fredfeldt, Vanløse, Miss Larch S.
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Det lange instrument er en såkaldt gitre (eller gitter, gyder), en øseskovl, som
blev brugt til at overhælde skibssiden med søvand, så træet ikke sprak i varmen.
Navnet er sikkert lånt fra hollandsk gieter. Pøserækken stammer fra Skagen
Rev fyrskib (fyrskib nr. 19). Begge genstande er en gave fra Fyrdirektoratet.

Three wooden buckets and a so-called “skeet”3 a long scoop3 used to wet the
sides of a ship in hot weather.

Garrad, Isle of Man, fil. lie. Claes Hommerberg, Falsterbo Museum,
museumsdirektør Robert Bruce Inverarity, New York, snedkermester
Carl Itzke, Aabenraa, fhv. museumsleder D. A. Jensen, Glud, mu
seumsassistent Sv. Jørgensen, Helsingør, B. Helmø Larsen, Kastrup,
museumsdirektør Erik Lassen, Kunstindustrimuseet, museumsbestyrer
P. Laursen, Bangsbomuseet, Niels Rønnest Mortensen, Horsens, H. T.
Møller, København, styrmand H. V. Nicolaysen, Virum, Odense Stål
skibsværft, Orlogsmuseet, maskinmester S. K. Petersen, Helsingør, Dr.
Eugen von Philippovich, København, Dr. J. M. G. van der Poel, Wageningen, Arne Poulsen, Glostrup, afdelingsingeniør James Steffensen,
Hellerup, marinemaler O. Stoltenberg, Kalundborg, Søfartsmedarbej
dernes Klub, fhv. styrmand Henning Thalund, Vinderup.
Til biblioteket er udover indkøbte bøger og bøger erhvervet gen
nem bytteforbindelser indkommet gaver fra overlæge Jens Bang, Hel
lerup, journalist A. Boerma, Groningen, Dampskibsselskabet på Born
holm af 1866, rederiet Broström, Göteborg, Burmeister & Wain, kap
tajn F. C. Bønnelycke, København, Caltex Oil A/S, København, mag.
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art. Arne Emil Christensen, Oslo, fru Johanne Dahm, Charlottenlund,
fylkeskonservator Erling Eriksen, Tønsberg, toldkasserer S. H. Hansen,
Store Tårnby, fyrmester E. Haubirk, København, Chr. Holms Forlag,
København, fru Esther Johansen, Nakskov, Københavns Skipperfor
ening, Dr. A. W. Lang, Juist, B. Helmø Larsen, Kastrup, overdyrlæge
Sv. Larsen, Skive, direktør Dick Luiting, Alkmaar, Ronald Mareken,
Bergen, civilingeniør Harald Moldow, Bagsværd, Niels Rønnest Mor
tensen, Horsens, Museum Morskie, Gdansk, Det nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg, Arne Poulsen, Glostrup, museumsdirektør
Stig Ro th, Göteborg, Samvirkerådet for dansk kulturarbejde i udlan
det, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Gottorp, museumsdi
rektør, Dr. Fritz Schmalenbach, Lübeck, museumsinspektør Sigvard
Skov, Kolding, fhv. styrmand Henning Thalund, Vinderup, snedker
mester Niels Thomsen, Esbjerg, Tøjhusmuseet, lektor Carl Tscherning, Birkerød, overlærer Warthoe-Hansen, Randers, G. F. G. Witt,
Arosa, Schweiz, og Aarhus Havneudvalg. Museet takker alle der har
bidraget til på forskellig vis at forøge museets samlinger, ligesom det
også retter en tak til selskabet „Handels- og Søfartsmuseets Venner“
såvel som til de firmaer og privatpersoner, fonds m. m., der har støttet
museet med kontante pengebeløb. En liste over disse bidrag er aftrykt
ved museets regnskab.
Blandt de besøgende i årets løb skal nævnes fil. lie. Knut Weibust,
Solna, skibsingeniør Gerh. Tirnmermann, Altonaer Museum, Dr. A.
W. Lang, Juist, den østrigske kunsthistoriker Eugen von Philippovich,
stud. phil. Jan Jansen, Kiel, den amerikanske radiomedarbejder Barry
Edgar, en studiegruppe fra Rheinisch-Westfälische Auslandsgesell
schaft. Endvidere studiegrupper fra Round Table i Gladsakse, fælles
markedets landbrugsorganisation i Bryssel, det chilenske skoleskib
„Esmeralda“ og Holbæk Amts historiske Samfund. Foreningen af
danske Museumsmænd besøgte museet og Marienlyst slot 5. september
1965. Der er sket radiooptagelser af Österreichischer Rundfunk und
Fernsehen og til en amerikansk udsendelse over kortbølge. Museets
arkiv og bibliotek er besøgt af et større antal studerende. Museet har
stået i kontakt med tilsvarende institutioner i ind- og udland. Det har
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gennem statens bibliotekstilsyn og direkte til museet kendte personer
udlånt bøger af sit bibliotek. Museet har udlånt materiale til modelbyggere og har leveret illustrationsstof til en række publikationer. Det
har assisteret ved fremstillingen af et kirkeskib, en model af emigrant
skibet, fregatten „Olbers“, til The Lutheran Church of the Covenant
i Cleveland, Ohio. Modellen er bygget af Falck-redder Arne Petersen,
St. Heddinge. Museets konservator har færdiggjort en model af en
isbåd fra Storebælt og har igangsat bygning af en model af 4-m. skon
nert „Henriette“ bygget af J. Ring Andersen, Svendborg. Museet har
som i tidligere år haft et vekslende antal medarbejdere fra revali
deringscentret i Glostrup og Hillerød samt fra Gribskovlejren. Museet
takker såvel disse medarbejdere som lejrledelsen for samarbejdet. De
civile værnepligtige har udført forskellige foreliggende arbejder, især
udskrifter af søhistorisk materiale fra arkiverne. Også museets egne
medarbejdere har fortsat arbejdet med udskrivningen af søhistorisk
stof til dets kartotek. Kustode Henry Eckhausen fejrede 15. januar
1966 sit 40-års jubilæum, idet han begyndte på museet i 1926. Museet
takker ham for mange års trofast arbejde og samvittighedsfuld iver
i tjenesten.
Museets forretningsudvalg har holdt møde 1. juni, museets komite
17. juni 1965. Museumsdirektør Klem har sammen med museums
inspektør Henningsen repræsenteret museet ved Skandinavisk Mu
seumsforbunds jubilæumsmøde i København i juni 1965. Inspektør
Henningsen holdt 23. juni en forelæsning på Kiels universitet om
studiet af sømandsetnologi. Museet var endvidere repræsenteret ved
åbningen 6. januar 1966 af Danmarks tekniske Museum, som nu er
flyttet til Helsingør.
Årbog 1965 udkom i oktober 1965. Museumsdirektør Klem har i
serien Faglig Læsning under titlen „Skibets Historie“ givet en frem
stilling af museets samlinger til brug for undervisningen i folkeskolens
ældste klasser og den højere skole.
Museets etnologiske undersøgelser, der sker i samarbejde med
norske og svenske kolleger, har været fortsat i 1965. Fra museets side
har deltaget den skibstekniske konsulent, museumsinspektør O. Grum-
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lin-Pedersen, museumsinspektør, dr. Henningsen og konservator Chr.
Nielsen, fra norsk side deltog mag. art. Arne Emil Christensen jr., fra
svensk side docent, fil. dr. Olof Hasslöf. Deltagerne berejste Jyllands
vestkyst og Limfjordsegnene og sluttede i Vendsyssel. Ved under
søgelsens afslutning indbød museet til et nordisk maritimhistorisk ar
bejdsmøde, der afholdtes på Løkkens vejkro i dagene 23.-25. august
1965. Der deltog 32 personer: 9 fra Norge, 7 fra Sverige og 16 fra
Danmark, alle repræsenterende museer, arkiver eller universitets
institutioner. Ved mødet gav museumsinspektør Henningsen „Intro
duktion til studiet af sømandskultur“, museumsinspektør O. CrumlinPedersen talte om „maritimhistoriske kilder og forskningsmetoder“
og museumsdirektør Klem om „samordning og samregistrering af
maritimt kildemateriale“. Foredragene gav anledning til en livlig dis
kussion. Deltagerne var glade for det initiativ, der var taget, og fandt
det nyttigt at sådanne fællesdrøftelser nu var indledt. På mødet fore
lagdes det af museet udgivne og af museumsinspektør O. CrumlinPedersen udarbejdede første hefte med registre over maritimhistoriske
arkivalier, som siden tænkes fortsat med publikationer af lignende
art af det kildestof, som findes på museerne, og som bør kendes af de
interesserede. Der nedsattes et udvalg med en repræsentant for hver
af de tre skandinaviske landes søfartsmuseer til videre udbygning af
samarbejdet i fremtiden. I forbindelse med mødet afholdtes en eks
kursion til træskibs- og bådebyggerier i Thisted og Nr. Vorupør, hvor
deltagerne fik demonstreret såvel klinkbygningens som kravelbygnin
gens princip.
I 1965 er katalogiseret 385 genstande og 836 fotos. Biblioteket er
vokset med 497 numre og tæller nu over 15.000 bind.
Besøgstallet var i 1965-66 103.882.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG
DRIFTSREGNSKAB i. APRIL 1965-31. MARTS 1966

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

297-472,99
16.691,16
1.500,00
18.948,87
5.002,03
2.206,23

341.821,28

36.732,09
8.389,28

45.121,37

Kr.

386.942,65

Museets samlinger:

Nyerhvervelser og opstillinger............
Etnologiske undersøgelser

Indtægter

Indtægt ved forevisning.......................................
106.862,72
Statens tilskud.....................................................
207.264,53
Private bidrag og jubilæumsgaver ifølge specifikation .
51.400,00
Renter .............................................................................
761,61
Salg af Søhistoriske skrifter m. v..........................
216,24
Underskud overført til kapitalkonto..................
20.437,55

Kr.

386.942,65
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Specifikation af private bidrag og jubilæumsgav er i 1965/66:
Alfred Raffel..............................................................
600,00
A. E. Sorensen’s rederi................................................
1 00,00
A/S Dampskibsselskabet D.F.K...................................
100,00
Anonym giver..............................................................
5.000,00
Det Østasiatiske Kompagni A/S.................................
1.000,00
Danmarks Rederiforening..........................................
10.000,00
Dansk Esso A/S...........................................................
1.000,00
De danske Sukkerfabrikker A/S.................................
200,00
Det store Nordiske Telegraf-Selskab...........................
200,00
Dampskibsselskabet „Progress“....................................
1.250,00
Det forenede Dampskibs Selskab A/S........................
13.000,00
Danmarks Skibsførerforening....................................
100,00
Dansk Styrmandsforening ..........................................
100,00
Det Dansk-Franske Dampskibsselskab........................
500,00
Engell-Nielsen & Bjarne Hansen.................................
100,00
Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier............
5.000,00
Grosserer-Societetet.....................................................
5.000,00
Helsingør Kommune..................................................
4.500,00
J. C. Hempels Legatfond.............................................
1.000,00
Kryolitselskabet „Øresund“ A/S.................................
1.000,00
Maskinmestrenes Forening..........................................
100,00
Rhederiet M. Jebsen..................................................
100,00
Rederiet Holm & Wonsild..........................................
1.000,00
Skibsreder Hans Svenningsen....................................
250,00
Vald. Pedersens Bogtrykkeri.......................................
200,00
Kr.

51.400,00

Modtaget til billedhæfte og særopgaver i 1965/66 hvortil der pr. 31. marts
1966 endnu ikke er afholdt udgifter.

Otto Mønsteds Fond (særopgaver)...........................
Otto Mønsteds Fond (billedhæfte)...........................
Tuborg Fondet (billedhæfte)....................................

10.000,00
10.000,00
20.000,00

Kr.

40.000,00

De efter 1. april 1966 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab.
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STATUS PR. i. APRIL 1966

Aktiver

Samlingen:
Saldo i. april 1965.............................. 2.110.276,02
Indkøbte genstande og opstillinger m. v.
i 1965/66 ..........................................
36-732,09
Modtagne genstande m.m. i 1965/66 .
26.535,00 2.173.543,11

Likvide midler:
Kassebeholdning .................................
Landmandsbanken, checkkonto 1210-3

489,96
42-356,23

42.846,19

Diverse tilgodehavender

3.852,08

Beholdning aj kataloger

4.500,00

Forudbetaling på bestilte endnu ikke modtagne
museumsgenstande

5.000,00

Inventar og indretning af lokaler:

Anskaffelsessum........................
Tilgang i 1965/66.....................

21.044,16
2.435,00

Afskrivninger pr. 31. marts 1966 ....

23-479,16
14-576,14

8.903,02

Kr. 2.238.644,40
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Passiver
Diverse kreditorer:

21.600,00
1.200,00

22.800,00

Modtagne tilskud til specialopgaver, hvortil udgifter
endnu ikke er afholdt..................................................

40.000,00

Restgæld på indkøbte museumsgenst.
Omkostninger .......................................

Kapitalkonto:
Saldo i. april 1965................................. 2.133.014,86
Indkøbte genstande og opstillinger m. v.
i 1965/66..........................................
36.732,09
Modtagne genstande m.m. i 1965/66 .
26.535,00

Underskud ifølge driftsregnskab ....

2.196.281,95
20.437,55 2.175.844,40
Kr. 2.238.644,40

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi
har revideret.
København, den 13. maj 1966

A. Engell-Nielsen

Eigil Bruhn

statsaut. revisor

statsaut. revisor

SELSKABET „HANDELS- OG SØFARTS

MUSEETS VENNER“
BERETNING
for

REGNSKABSÅRET 1965

Handels- og Søfartsmuseets Venner afholdt sin ordinære general
forsamling fredag den 20. august 1965 kl. 16 i „Kongens Kammer“
på Kronborg Slot. Ga. 45 medlemmer var mødt.
Formanden, afdelingschef J. Worm, Handelsministeriet, bød vel
kommen. Formanden udtalte derefter mindeord over det i forårets
løb afdøde bestyrelsesmedlem, tidligere fyrdirektør, kommandør P. Sin
ding. Kommandør Sinding havde været aktiv i selskabet fra første
færd. Han deltog i det stiftende møde i Handelsministeriet den 17. ok
tober 1940 og valgtes straks ind i bestyrelsen, af hvilken han havde
været et aktivt medlem, altid optaget af selskabets og museets tarv og
lydhør overfor nyanskaffelser til museet. Som bekendt var han en
fremtrædende marinemaler og havde skænket det billede af en fregat
på Helsingørs red, som i mange år havde prydet årbogens omslag.
Til dirigent valgtes direktør H. Westergaard, der konstaterede gene
ralforsamlingens lovlige indkaldelse.
I sin beretning mindede formanden om den lange række smukke
gaver, selskabet havde skænket gennem årene, og som man kunne se
ved en vandring gennem museet, og det var netop nu naturligt at
minde herom, eftersom museet nylig, den 1. august, havde fejret sit
50 års jubilæum.
Hvad gaver angik meddelte formanden, at bestyrelsen havde be
sluttet at skænke museet en model af en såkaldt fløjte efter en tegning
af fabrikmester O. Judichær, som fandtes i Rigsarkivet. Da Orlogsmuseet imidlertid havde meddelt, at det havde denne model på sin
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ønskeliste, endskønt det ikke var et orlogsskib, men en lastdragerfregat
tilhørende marinen, havde museet frafaldet dette ønske. Som ved
nogle tidligere generalforsamlinger fremført, havde museet hos en
modelbygger i Randers en model af vagerkutteren „Løvenøm“ i
arbejde. Det havde trukket meget længe ud med denne model, men
man havde nu et håb om, at den ville blive afleveret omkring ved
afslutningen af indeværende kalenderår. I anledning af museets nyligt
overståede 50 års jubilæum har bestyrelsen overvejet forskellige gave
muligheder for på passende måde at markere jubilæet. Selskabet ville
selv have 25 års jubilæum den 17. oktober og selvom dette endnu
ikke var drøftet i bestyrelsen, mente formanden, at dette jubilæum
nok ville blive fejret i stilhed, men sammen med markeringen af
museets jubilæum kunne give anledning til en værdig gave. Der er
forskellige overvejelser i gang, men endnu er de ikke så langt fremme,
og det vil derfor være for tidligt at komme ind herpå i dag. Jeg vil
dog gerne nævne, at en af de ting man har haft i tankerne var et
beløb til udarbejdelse af et detailprojekt til lysinstallation i museet, og
vi har bedt direktør Klem om nærmere at undersøge, hvad et sådant
projekt vil koste. Vi har tidligere ved årsmøderne været inde på
spørgsmålet om at skaffe lysinstallation, hvilket vil være af stor værdi
for på rette måde at præsentere museets samlinger, men spørgsmålet
var selvsagt vanskeligt og måtte løses i fuld forståelse med brand
myndighederne og med boligministeriet.
Formanden omtalte derefter årbogen, som måske var den vigtigste
gave til museet. Den var et værdifuldt redskab for meddelelser om
museets arbejde til offentligheden og et forum for artikler om søhisto
riske emner. Årbogen må siges at have en central placering i dette
studium. Formanden takkede de bidragydere og annoncører som støt
tede årbogens udgivelse.
Afdelingschefen gav dernæst et rids af museets udvikling. Det var
stiftet og havde fået lokaler på Kronborg ved E. F. S.Lunds initiativ
og ildhu. Gennem årene havde det udviklet sig fra en lille begyndelse
til det nu omfattede 2000 m2 samt modelbygningsværksted og arbejds
lokaler på Helsingborg ravelin og kontorer i Søndre kronværksbyg-
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ning. Museet havde desuden et stort bibliotek, en fotografisamling og
omfattende kartoteker, som gav oplysninger om skibe, redere og kap
tajner gennem tiden. Formanden havde selv ved hjælp af dette kar
totek kunnet skaffe interesserede gode oplysninger og han kunne kun
anbefale andre at søge museet, når de ønskede noget oplyst. For
manden henledte derefter generalforsamlingens opmærksomhed på
et par af de større gaver til museet ved jubilæet, som var udstillet i
lokalet: et nytryk af F. H. av Chapmans berømte værk „Architectura
Navalis Mercatoria“ fra 1768 efter de originale kobberplader, en
gave fra Statens sjöhistoriska Museum i Stockholm, som museet gen
nem mange år havde haft et frugtbart samarbejde med, samt en model
af skonnerten „Niels“, bygget af museets konservator Chr. Nielsen og
skænket af ham og hans far, bådebygmester Carl Nielsen, Fejø, en
overordentlig smuk model af en særpræget konstruktion, i forskellige
henseender mindende om mester E. C. Benzons krydstoldskonnert
„Argus“ og den berømte amerikanske skonnert „America“.
Sluttelig erindrede formanden om, at medlemstallet pr. 15. august
1965 var 1329 og altså i nogen grad stagnerede, hvilket han syntes
var skuffende. Han opfordrede til, at man søgte at bringe dette tal
i vejret.
Direktør Klem sluttede sig til formandens betragtning med hensyn
til medlemstallet, men fandt dog en opmuntring i, at der siden sidste
generalforsamling var kommet 82 nye medlemmer, men altså desværre
også et frafald ved dødsfald og på anden måde, hvad man jo må vente
i en så stor forening.
Forsamlingen tilsluttede sig formandens beretning uden yderligere
bemærkninger.
Kassereren forelagde derefter det reviderede årsregnskab, der ba
lancerede med en sum af 29.026,26 kr. Årets overskud var 7.190,45.
Selskabets aktive beholdning var 118.306,38 kr. Generalforsamlingen
gav decharge uden yderligere bemærkninger.
Ved det påfølgende bestyrelsesvalg genvalgtes ORS. V. Falbe-Hansen
og direktør J. M. Barfoed. Til den ledige bestyrelsesplads nyvalgtes
22
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fyrdirektør A. Legind. De to revisorer, statsaut. revisor A. EngellNielsen og statsaut. revisor Eigil Bruhn genvalgtes.
Under eventuelt omtalte korrespondent Viggo Meilvang, Søhistorisk
Forening, den stigende interesse hos ældre og især unge for søhistoriske
spørgsmål, der var en hobby for mange. Disse folk havde fotografi
samlinger på op til io.ooo billeder. Foreningens medlemmer søgte
jævnlig til museet for at studere i fotografisamling og kartotek. Han
takkede for god behandling, der endog udstrakte sig til kaffedrikning.
Generalforsamlingen sluttede derefter kl. ca. 16%, hvorefter man
foretog en rundgang i museet under ledelse af direktør Klem, der især
foreviste selskabets gaver gennem årene.
Selskabets medlemstal andrager pr. i.september 1966 140 livsvarige
og 1217 årsbetalende, ialt 1357 medlemmer.

SELSKABET „HANDELS- OG SØFARTS

MUSEETS VENNER“
DRIFTSREGNSKAB FOR 1965

Indtægter

Kontingent fra 1023 årsbetalende medl.
Kontingent og bidrag fra 8 livsv. medl.

23.926,85
1.850,00

25.776,85
6.762,83

Renter af bank, postgiro og obligationer
Kr.

32-539.68

U dgift er
Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet på
Kronborg:
Udgivelse af årbog 1965.....................
-Hsalg af årbøger og særtryk 2.135,46
annoncer og tilsk. til årbog 12.800,00

35-199>83
’4-935.46

20.264,37

3.161,20
2.030,24
1.200,00
603,82

6.995,26

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

1.850,00
3.430,05

Kr.

32.539,68

Kontorhold :
Porto, fragt m. v....................................
Kontorhold ..........................................
Revision og regnskabsassist. for 1964 . .
Diverse udgifter....................................

22’
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Aktiver
Likvide midler:
Kassebeholdning .................................
Landmandsbanken, Helsingør,
checkkonto 11130-6........................
Postgiro ................................................

460,61
38.046,61
3-87°>79

42.378,01

Tilgodehavender for annoncer og tilskud til årbog . .

800,00

Debitorer:

Obligationer:
Kr. 10.000 7 % Østift. Kreditforening
15.S.4. a. à 73/2..............................
Kr. 16.000 6 % Østift. Kreditforening
15. s. 4. a. à 68%..............................
Kr. 24.000 5 % Østift. Kreditforening
15. s. 3. a. à 63/2..............................
Kr. 10.000 5 % Østift. Kreditforening
16. s. 2. a. à 61.................................
Kr. 10.000 5 % Ny Jydsk Købst. Kre
ditforening ii.s. à 61%...................
Kr. 11.000 5 % Jydsk Grundejer Kre
ditforening i.a. à 61........................
Kr. 26.000 5 % Østift. Hypotekforen.
6. a. à 60%.......................................
Kr. 11.000 5 % Jydsk Hypotekforening
11, a. à 60%....................................

7.350,00

11.000,00
15.240,00
6.100,00

6.125,00
6.710,00
i5-^^5,oo

6.682,50

74.872,50

Kr.

118.050,51
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Passiver
Diverse kreditorer...........................................................

1.683,10

Vedtagne, endnu ikke ydede gaver:
Saldo pr. i. januar 1965.....................

19.400,00

-4-gave ydet i 1965 til Handels- og Sø

fartsmuseet på Kronborg...............

1.400,00

l8.000,00

27.897,12
1.850,00

29-747,12

Reservefond:
Saldo pr. 1. januar 19S5.....................
Henlagt ifølge driftsregnskab ............

Kapitalkonto :
Saldo pr. 1. januar 1965.....................
4- overskud ifølge driftsregnskab ....

71.009,26
3.430,05

—i—kursregulering m. v. af obligationer

74-439,31
5.819,02

68.620,29

Kr.

118.050,51

Jens M. Barfoed
Ernst v. Kauffmann

V. Falbe-Hansen
Knud Klem

Sigurd Sghytz

Axel Legind

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 n.maj 1966

A. Engell-Nielsen

Eigil Bruhn

statsaut. revisor

statsaut. revisor

Tegn venligst nye medlemmer —
derved støtter De selskabets formål at virke for for
øgelse og forbedring af Handels- og Søfartsmuseets
samlinger. - Indmeldelse modtages på museet (tlf.
(03) 2i 0585). - Selskabets girokonto 59000.

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.
3-5°> T957_6o Pr- stk- kr. 5.-, 1961-65 kr. 7.50). Be
stillinger 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 SØFARTS
MUSEETS VENNER“
BESTYRELSE

Afdelingschef; cand. jur. J. Worm, R1., formand.
Overretssagfører V. Falbe-Hansen, R., DM., næstformand.
Bankdirektør Ernst v. Kauffmann, R., DM.
Direktør, civiling. Jens M. Barfoed, R.
Borgmester Sigurd Schytz.
Fyrdirektør, kommandørkaptajn Axel Legind. K., DM.
Museumsdirektør Knud Klem, kasserer og sekretær.
LIVSVARIGE MEDLEMMER
Ahlcfeldt-Laurvig, W., greve, Holbæk.
Amsinck, Ove, skibsreder, Klampenborg.
Andersen, Chr., skibsreder, Hellerup.
Andersen, H. H., skibsreder, dir., Kbh.
Andersen, N., dir., Odense.
Andersen, Ole Erik, gross., Kbh.
Ankjærgaard, Gunnar, elværksbestyrer,
Egedesminde.
Arnesen, A. J., brygmester, Hellerup.
Bendix, Adam B.. dir.. Hellerup.
Benzon, Bøje, fabrikejer, dr. scient., Stokkerup.
Benzon, Aage von. bankier. Kbh.
Bille, Torben, underdir., civiling., Virum.
Bonde, L., lods, Søborg.
Brinch-Fischer, K., boghandler, Esbjerg.
Bærentzen. Axel, red., Kbh.
Bøgelund-Jenscn, S., dir., Kbh.
Børge, Bertel, billedhugger, Vejenbrød.

Cahnbley, John, gross., Kbh.
Chennells, F. B., headmaster, Christchurch,
N. Zealand.
Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut.
skibsmægler, Vejle.
Dinesen, O., propr., Præstø.
Dithmer, G., dir., ing., Kbh.
Elving, Jens, komm.kapt., Kbh.
Enderborg, Erik, overtoldass., Kbh.

Falbe-Hansen, V., ORS., Kbh.
Fink, Dan, arkitekt, M.A.A., Kbh.
Fischer-Jørgensen, P., apoteker, dr. pharm.,
Rønne.
Funder, J. Reedtz, skibsinsp., Birkerød.
Goddik, Peter, gross., Skodsborg.
Granzow, Ernst, dir., Klampenborg.
Gütel, Poul, H.D., civilekonom, Landskrona,
Sverige.

Hagedorn, H. C., overlæge, dr. med.,
Gentofte.
Hansen, Knud, skibsreder, Kbh.
Hansen, fru skibsreder Willie G. K., Hgør.
Harhoff, Chr., skibsreder, Kbh.
Harhoff, Preben, skibsreder, Kbh.
Hasselbalch, J., dir., civiling., Holte.
Heering, Peter, fabrikant, Kbh.
Hemrningsen, Erik, prof., Syracuse, N.Y.,
U.S.A.
Henningsen, Bent, maskining., Hgør.
Henningscn, Gunner, Lima, Peru.
Henningsen, Henning, mus.insp., dr. phil.,
Hgør.
Henriques, H., vekselerer. Vedbæk.
Hjorth, Poul, dir., Skodsborg.
Hoffmann, J. H., civiling., Charlottenlund.
Holm, H. H., LRS., Kbh.
Horn-Lassen, Kaj, gross., KbK
Hougs, A. Borch, læge, Åbenrå.
Høgstedt, Carl J., Brooklyn, U.S.A.
Højgaard, Kn., civiling., Kbh.
Ilium, Svend, dir., Vedbæk.
Ingelsson, Kai, konsul, dir., Valby.
Jacobsen, Helen Lise, cand. pharm., fru,
Gentofte
Jacobsen, Svend F., dir., Charlottenlund.
Jebsen, Hans Jacob, skibsreder, Åbenrå.
Jensen, Henry L. W., gross., Kbh.
Jensen, P. J., godseksp., Kbh.
Jeppesen, H. Hjernø, statsaut. revisor,
lie. mere., Kbh.
Juel-Christensen, Ove, gross., Hellerup.
Jørgensen, Svend, mus.ass., Hgør.

Kalm, K., dir., Charlottenlund.
Karsten, Preben, fuldmægtig, cand. mere.,
Aabyhøj.
Kauffmann, Ernst v., bankdir., Kbh.
Klem, Karen, skolepsykolog, cand. psyk., fru,
Hgør.
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Klem, Knud, mus.dir., cand. mag., Hgør.
Klem, Lone, mag. art., Kbh.
Knudtzon, Th., HRS., Gentofte.
Koch, Peter, kgl. byg.insp., M.A.A., Kbh.
Kromann, E. B., skibsreder, Marstal.
Kure, O., pastor, Assens.
Lading, Henry P., dir., Hellerup.
Langebæk, Steen, LRS., Gharlottenlund.
Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Kbh.
Lemvigh-Müller, C. J., dir., Kbh.
Lemvigh-Müllcr, Johan-Frederik, Hellerup.
Leth, Peter, dir., Kbh.
Lindberg, William, autoforhdl., Esbjerg.
Lorentzen, Poul, civiling., Randers.
Lotz, M. E., overlærer, Hgør.
Luiting, Dick, dir., Alkmaar, Holland.
Lund, Carl C., tandlæge, Hellerup.
Lund, Svend Aage, chefred., Charlottenlund.
Lyman, John, dr., Washington, U.S.A.
Lönnstedt, Bo Gunnar, civiling., Stockholm.

Marx-Nielsen, C. C., dir., Bøgedal pr.
Fruens Bøge.
Matzen, F., skibsf., Sønderborg.
Monberg, I. C., gross., Kbh.
Munck, Niels, civiling., dir., Charlottenlund.
Mülertz, C. M., Port au Prince, Haiti.
Møller, Mærsk McKinney, skibsreder, Kbh.
Møller, S. Scherffenberg, civiling., Hellerup.

Nedergaard, Hans R., ing., Holbæk.
Nielsen, Carl, dir., Kbh.
Nielsen, Chr., konservator, Hgør.
Nielsen, E. Hede, direktør, Horsens.
Nielsen, Ejnar J., tømrermester, Hgør.
Nielsen, Georg, dir., Kbh.
Nielsen, Kai, dir., É.bh.
Nielsen, N. C. A., LRS., Kbh.
Nielsen, Niels, prof., dr. phil., Kbh.
Nielsen, Otto V., res. kapellan, Ringsted.
Nielsen, Severin, ing., Kbh.
Niordson, Frithiof, prof., Rungsted.

Nissen, Børge, dir., Hellerup.
Nordø, Jørgen, fuldmægtig, Valby.
Næser, Vincent, læge, Gentofte.
Nørregård, Georg, prof., dr. phil., Kbh.

Olsen, Chr., tømrermester, Frederiksværk.
Olsson, Ole, direktør, Kbh.
Pedersen, Ole W., stud. mag.. Hellerup.
Penter, Emil, gross., Kbh.
Petersen, Axel, dir., Kbh.
Petersen, Hans Jørgen, kunsthdl., Åbenrå.
Petersen, K. K., dir.. Charlottenlund.
Petersen, Marianne Ûngstrup, fru, Hgør.
Pontoppidan, F. C., komm.kapt., Kbh.
Poulsen, Kr., fodermester, Kbh.
Ragoczy, L., dir., Kbh.
Reinhard, Erik, dir., Kbh.
Reinhard, Grete, fru direktør, Kbh.
Rosenløv, Mogens, oberst, Klampenborg.

Schccn. Rolf, orlogskapt., Oslo, Norge.
Schmidt, Axel, komm.kapt., Kbh.
Schmith, Poul, HRS., kammeradvokat, Kbh.
Schwiegershausen, Gunter, retouchør, Kbh.
Skov, Axel Urup, skibsmægler, Randers.
Strand, Victor B., gross., generalkonsul. Kbh.
Strand, fru generalkonsul Victor B., Kbh.
Sundberg, K. A., vekselerer, Kbh.
Svane, C. M., statsaut. skibsmægler, Kolding.
Svenningsen, Hans, skibsreder. Kbh.
Svensson, Roland, kunstner, Nacka, Sverige.
Thomascn, S. A., gross., Kbh.
Thrige, Eigil, civiling., Klampenborg.
Tomdrup, Bernh., fabrikejer, Hellerup.
Tuxen, K. H., skibsreder, Kbh.
Winsløw, Wiggo, fabrikant, Kbh.
Wittus-Hanscn, E., afd.leder, Kbh.
Worm, Kai Toxen, ing., Tøndering.
Wright, H. K., ing., Kbh.

ÅRSMEDLEMMER

Abildgaard, Erik, stud, techn., Lyngby.
Abrahamsen, Mogens, ing., Tåstrup.
Agbo, K., afd.chef., Hellerup.
Agger, Knud, kunstmaler, Hgør.
Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgård.
Albertsen, R. L., adm. dir., orlogskapt.,
Hellerup.
Alexandersen, Ove Riff, værkfører, Kbh.
Alstrup, Carl L., pens, værkmester, Kbh.
Alsøe, Erik, fuldmægtig, cand. jur.,
Charlottenlund.
Alsøer, Poul-E.. kapt., Hgør.
Ammundscn, Vibeke, overbi bl., cand. mag.,
Kbh.
Andersen, Allan E., købmd.. Hgør.
Andersen, Aug., advokat, Ålborg.
Andersen, Aug. L., portør, Snekkersten.
Andersen, Bent, lærer, Tåreby.
Andersen, Bjarne, elektriker, Hillerød.
Andersen, Britta, Hgør.
Andersen, Børge Bjørn, skibsing., Sønderborg.
Andersen, Carl, postmester, Tølløse.
Andersen, C. Mazanti, skibsreder,
Charlottenlund.
Andersen, Ebbe, overstyrmand, Hgør.

Andersen, Georg, dir., Kbh.
Andersen, Harry, bogtrykker, Hgør.
Andersen, H. C., fhv. postkontrollør, Hgør.
Andersen, Helge Rode, maskinmester, Hgør.
Andersen, John, kontorass., Kbh.
Andersen, Jørgen, overlærer, Charlottenlund.
Andersen, Leif Saalbach, civiling., Hgør.
Andersen, N. O., civiling., Nærum.
Andersen, P. E. T., rest., Hgør.
Andersen, T. Scavenius, læge, Marstal.
Andersen, Verner E., vicekontorchef, cand.
polit., Vanløse.
Andersen, Villy, smed, Hgør.
Andersen, V., tømrermester, Tostenæs pr.
Aske by.
Andersson, Børge J., lods, Køge.
Andreasen, Holger, gross., Kbh.
Andresen, Cyril R., skibsreder, Kbh.
Andrup. Birthe, bibliotekar, frk.,
Charlottenlund.
Angelo, Erik S., fabrikant, Vedbæk.
Ankersen, C., kapt., Kbh.
Ankjærgaard, H. J., togfører, Hgør.
Arbejdernes Fællesorganisation, Hgør.
Arnbak, Lars, civiling., Rungsted Kyst
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Arnold-Larsen, A. E.} læge, Nyborg.
Aschengrecn, J. Chr., dir., Søllerød.
Asmund, Berit, lektor, Snekkersten.
Asmussen, Alfred, gross., Kbh.
Aspmann, A. V., skibstømrer, Hgør.

Bager, Dirch, Charlottenlund.
Bager, L. J., hovedbogholder, Hgør.
Bagh, Axel, ing., Hundested.
Bai, Emil G., skibsbygm., Altona. Tyskland.
Baker, William A., curator, Cambridge,
U.S.A.
Ballcby, Carl E., boghdlr., Thisted.
Bang, Aksel, fisker, Fejø.
Bang, Hjalmar, dir., Gentofte.
Bang, Jens, Dragør.
Bang, Ole, apoteker, Svendborg.
Bangert, Kaare, Kbh.
Bardenfleth, Henrik, kontorchef, Holte.
Barfod, Jens Ivar, toldkontrollør,
Snekkersten.
Barfod, Jørgen H., lektor, cand, mag., Kgs.
Lyngby.
Barfoed, Jens M., dir., Gentofte.
Barfoed, Sven, dir., civiling., Gentofte.
Bay, Oluf, ORS., Kbh.
Bech, Erik, politimester, Kgs. Lyngby.
Beck, Herman, sejlmagermester, Kbh.
Beckett, Th., politimester, Hgør.
Bendtsen, Bendt, trælastassistent, Hgør.
Bengtsson, Erik, prokurist, Hellerup.
Bentzen, K. M., musikl.. Skodsborg.
Benzon, O., skibskonstruktør, Kbh.
Berg, Erik, gross., Kbh.
Berg, Henry Pein, snedkerm., Kbh.
Berg, Leif, dir., cand. polit., Kbh.
Bering, Aage, skibsmægler, Skive.
Berning, A. G., LRS., Hgør.
Bertelsen, Erik Bruun, civiling., Hgør.
Bertelsen, Hans Bruun, reklametegner,
Højbjerg.
Bertelsen, P. J., ørelæge, Thisted.
Beuck, O., ing., Kgs. Lyngby.
Birkved, Jørgen, ing., Godthåb.
Bischoff, J., prokurist, Brønshøj.
Bjerregaard, N., auktionsm., Frederikshavn.
Bjerre-Petersen, Jørgen, dir., Kbh.
Bjørklund, Tage, dir., Charlottenlund.
Bjørn, Acton, arkitekt, M.A.A., Kbh.
Blichert, Ejnar, kommunelæge, Hellerup.
Blixt, Knud Erik, overfenrik, Nærum.
Blok, L. M., distriktsing., Ringkøbing.
Blume-Knudsen, F., dir., Hørsholm.
Boa, Asger, snedker, Gentofte.
Boa, Gorm, typograf, Gentofte.
Boa, Ulf, bagersvend, Hgør.
Boas, Jørgen, overlæge, Dianalund.
Boeck. Bianco, kontorchef, cand, jur.,
Hillerød.
Bohn, C. V. Sehestedt, toldforvalter,
Roskilde.
Bojsen-Møller, Finn, læge, Kbh.
Bolinder, Doris, fru, Kbh.
Bolinder. Viggo, gross., Kbh.
Bonde, Per J., dir., Hornbæk.
Borch, Iver, gross., Haderslev.
Borch, Karsten, journalist, Århus.
Bordal, Frank, lærer, Hgør .
Borg, Chr., gross., Kbh.
Borghegn, Arne, stud, tcchn., Hgør.
Botfeldt, Niels É., arkt., M.A.A., Rungsted
Kyst.
Brahde, Mogens, arkitekt, Holte.

Brammer, Kai, boghdl.. Hgør.
Brammer, Ulf, lærer, Hgør.
Brandt, C. J., direktør., Ålsgårde.
Brask, Georg, indkøbschef, ing., Hellerup.
Braun, Peter, Kbh.
Bredmose, F., civiling., Hgør.
Bremerstent, E., fhv. overbibl., Hellebæk.
Brewington, Marion V., dir., Salem, U.S.A.
Briand de Crèvecoeur, E., kontreadmiral,
Humlebæk.
Brink, Øjvind, styrmand, Kalundborg.
Broch, Axel, stadsskoleinsp., Hgør.
Brodersen, F. E., gross., Kbh.
Broegaard, Jørgen A.. forstander, Ollerup.
Broen, Poul, revisor, H. D., Klampenborg.
Broholm, Fr. S., afd.fmd., Kbh.
Brostrøm, Erik, direktør, Kbh.
Brun, Erik, landsdommer, Hellerup.
Brunoe, Søren, billedhugger, Kbh.
Bruun, Jørgen G., købmd., Skødstrup.
Brøchner, Hans Erik, stud, mag., Nærum.
Brøchner-Mortensen, P., skibsmægler,
Fredericia.
Brøste, Ulf, kunsthdl., Kbh.
Buch, Helge, ing., Charlottenlund.
Buch, Jørgen, dir., H.D., Højbjerg st.
Buchthal, Fritz, dr. med., Kbh.
Buhl-Madsen, P., lærer, Roskilde.
Burmeister & Wain, A/S, Kbh.
Busch, Julius, A., kaptajnløjtn., Charlotten
lund.
Biinner, Ellen, viceinsp., fru. Hgør.
Bystrup, N., arkitekt, M.A.A., Hørsholm.
Bærentsen, H., LRS., Rungsted.
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, J., barberm., Hgør.
Carlson, Oscar W., kapt., Hälsingborg,
Sverige.
Carstens, Karen, lektor, Kolding.
Christensen, Aksel, E., prof., dr. phil., Kbh.
Christensen, B., bankass., Hgør.
Christensen, C. A., pens, skibsfører,
Svendborg.
Christensen, Carl G., befragter, Sæby.
Christensen, Ejvind, købmd., Kbh.
Christensen, Folmer, malerm., Snekkersten.
Christensen, Holger Bøgh Leth, Stige.
Christensen, K. E., maskinmester, Usserød.
Christensen, Knud I., tømrer, Ribe.
Christensen, N. C., radiotelegrafist. Kolding.
Christensen, N. O., landshøvding, Godthåb,
Grønland.
Christensen, Olaf P., rådmand, Århus.
Christensen, Poul, statsaut. elektroinstallatør,
Fakse Ladeplads.
Christensen, Regnar Bang, skibsf., Søborg.
Christensen, S. Aa., Peløkke pr. Rudkøbing.
Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Kbh.
Christensen, Aage H., toldbetjent, Frederiks
værk.
Christiansen, Arne Bergmann, kommis, Virum.
Christiansen, Chr., skibsbygm., Rønne.
Christiansen, Hal dur, snedkerm., Hgør.
Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Virum.
Christiansen, Hans Aa., snedker, Hgør.
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Christiansen, H. J., montagechef, Brønshøj.
Christiansen, Irving, ing., Klarup.
Christiansen, Leif, Charlottenlund,
Christiansen, Michael Bohn, ing.,
Vestbjerg pr. Nørresundby.
Christiansen, O. C. V., kontorchef, Kbh.
Christiansen, Palle, bådebygger, Snekkersten.
Christiansen, Per, arkitekt, Espcrgærde.
Christiansen, Ruth, afd.leder, fru, Hgør.
Christiansen, Vermund, repræsentant,
Kokkedal.
Christiansen, Werner, radiotekniker, Horsens.
Christie, Andreas, afd.chef, Rungsted Kyst.
Christoffersen, Chr., tømmerhdl., Lundby.
Christy, Agnes, provisor, fru, Kbh.
Clark-Christensen, N. O., Hørsholm.
Clausen, E. Th., gross., Kbh.
Clausen, H., prøveinspektør, Sorø.
Clausen, Halfdan, støberiing., Hgør.
Clausen, Age, Gentofte.
Cleeman, P. F., skibsreder, Åbenrå.
Cornelius, Finn, prokurist, Valby.
Cortsen, Henning, fabrikant, Kbh.
Crumlin-Pedcrsen, Ole, mus.insp., civiling.,
Roskilde.
Cruse, Erik Bang, ing., Kbh.

Dahl, Paula, sygeplejerske, Hgør.
Dahlstrøm, Sven, arkitekt, Kbh.
Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmedem.,
Hgør.
Dahlstrøm-Nielsen, Jørn, lærerstud., Hgør.
Dalgaard, A., boghdl., fru, Hgør.
Dam, Anton, diakon, kasserer, Tåstrup.
Dam, J. Seidelin, læge, Søborg.
Damborg, E., kontorchef, Brønshøj.
Damkjær, A., afdelingschef, Århus.
Dammann, Herbert, Hamborg.
Tyskland.
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 Esso A/S, Kbh.
Dansk Skibstømrerforbund, Kbh.
Davidsen, Frantz, ing., Kbh.
Dederke, Karlheinz, Studienrat, Dr., Berlin.
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.
Diurhuus-Gundcrsen, Gunder, gross., Malmö,
Sverige.
Djurhuus, Michael, søløjtn., Ballerup.
Djørup, Johs., læge. Kbh.
Dragsted, Jørn, civiling., Kbh.
Dragstrup, Vagn, tandtekniker, Tikøb.
Drejer, Jørgen, skibstømrer, Kbh.
Dreyer, Thorvald, arkt., Kbh.
Drosted, Mads, arkt., M.A.A., Hgør.
Durafour, Per, kontorass., Hgør.
Dvinge, V., brandmand, Humlebæk.
Dyreborg, Harry, inspektør, Hgør.
Døstrup, Max, ing., Hgør.

Eckhardt-Hansen, I., civiling., Espcrgærde.
Eckhausen, Henry, kustode, Hgør.
Eggers, Johan, skibsfører, Kbh.
Eilschou-Holm, Fr. Vilh., sømandspræst, Kbh.
Ejbøl, Viggo, dir., Kbh.
Ekholdt, M.A., fru, dir., Middelfart.
Elkjær, G. V., viceskoleinsp., Hgør.
Ellekilde, O., fru overing., Charlottenlund.
Elling, Jørgen, fuldm., cand. jur.,
Charlottenlund.
Elsøe, Herluf, dir., Kbh.
Elving, Ingeborg, Hgør.
Enevoldsen, C., sparekassedir., Løkken.
Engel, Otto, arkitekt, M.A.A., Kbh.
Engelstoft, E. H., LRS., Hgør.
Ericksen, Richard, Virum.
Eriksen, Egon Ellegaard, maskinmester,
Skjern.
Eriksen, Erling, fylkeskonservator, Tønsberg,
Norge.
Eriksen, Hans, dir., Hgør.
Erlandsen, Arne, guldsmed. Frederikshavn.
Ernst, Frode, Frederiksværk.
Ernst, Max, lektor, cand. mag., Hgør.
Erting, Aksel, tømrerm., Hgør.
Ertner, E. G., Kbh.
Esbjerg Towærksfabrik A/S, Esbjerg.
Eschen, Jørgen, læge, Valby.
Eskildsen, Viking, ing., Hgør.

Fabech-Larsen, Sv. Å., repræsentant,
Horbelev.
Fabricius, Th., pens, fyrass., Kbh.
Fage-Pedersen, P., lods, Hgør.
Falck, Mogens, gross., Virum.
Fencker, Erik, maskinmester, Kbh.
Fischer, O., orlogskapt., Risskov.
Fischer-Knudsen, dir., Odense.
Fisker-Andersen, Jacob, ing., Seattle,
Washington, U.S.A.
Fjeldborg, Børge C., dir., civiling., Birkerød.
Fog-Petersen, dir., Kbh.
Foldager, Reinald, o.toldkontrollør, Hgør.
Folke, Leif, amtslæge, Thisted.
Forsmark, A., stemmer, Hgør.
Fossing, A., antikvitetshdl., Næstved.
Frandsen, Geo, maskinm., Brønshøj.
Frederichsen, Fr., prokurist, Kgs. Lyngby.
Frederiksborg Amtsråd, Hillerød.
Frederiksen, Flemming, urmager, Næstved.
Frederikshavns Værft og Tørdok,
Frederikshavn.
Fredfeldt, Knud V., overlærer, Vanløse.
Fredholm, Povl, malerm., Brcgninge pr.
Svendborg.
Friberg, Arne, arkt., Charlottenlund.
Fribert, Trojel, chauffør, Hadsund.
Frick-Jensen, maler, Hgør.
Friis, Bent, styrmand, Hgør.
Friis, Claus Achton, arkt., Kgs. Lyngby.
Friis, Otto, sekr., cand. jur., Kbh.
Friis-Hansen, Jan, civiling., Springforbi.
Frydensberg, Finn, skibsing., Frederikshavn.
Frørup, Dan, civiling., Kbh.
Fuglsang-Damgaard, IÏ., 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.
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Geisler, R., skibsinsp., Brønshøj.
Genster, Helge, læge, Sønderborg.
Gents, E. Th. V., fhv. forretningsfører,
Espcrgærde.
Gerfelt, Jørgen, skibskonstr., Kgs. Lyngby.
Giltoft, Keld A., lærerstud., Kgs. Lyngby.
Gimsing, Sv., fhv. hovmester, Kbh.
Gjermansen, Richard, civiling., Hgør.
Gleerup, Alfred, læge, Kbh.
Glöde, F., statsaut. translatør, Kbh.
Gorrissen, N. J., HRS., Kbh.
Grau, Ove, dir., Vejle.
Greisen, Bent, eksped.sekr., Humlebæk.
Gren, I. C., civiling., Glostrup.
Gribsø, Erik, red.sekr., Kbh.
Grube, Peter, dir., Kbh.
Grønkjær, Niels, Hgør.
Grønnemose, Kai, driftsleder, Kastrup.
Gullacksen, J. C., arkt., Kgs. Lyngby.
Gulmann. Niels, Charlottenlund.
Gundel, Mogens, dir., Skodsborg.
Gustafsson, Nils, dir., Hillerød.
Gaardø, Chr., forstander, Hgør.
Haderslev Havneudvalg, Haderslev.
Hagelund, F., assurandør, Hgør.
Hagen, Poul, civiling., Ålsgårde.
Haglund, F., kapt., Kbh.
Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder, Kbh.
Halldin, Hans, skræddermester, Nykøbing F.
Hansen. Allan, maskintegner, Fredensborg.
Hansen, Bendt, driftsbest., civiling.
Fredericia.
Hansen, Bennet C. K., skibsreder, Kbh.
Hansen, Bror J. L., styrmand, Kbh.
Hansen, C. Rise, Roskilde.
Hansen, Carl, Hgør.
Hansen, Chr., skoleinsp., Hgør.
Hansen, Chr. Kjærgaard, cand. polit.,
Virum.
Hansen, Conrad, urmager & guldsmed,
Allinge.
Hansen, Einar, afd.arkt., Kbh.
Hansen, Ejlef, Lorry, Stige.
Hansen, Emil, fuldmægtig, Kbh.
Hansen, Erland, arkitekt, Birkerød.
Hansen, Erling, typograf, Odder.
Hansen, Ernst, malerm., Hgør.
Hansen, F. W., skibsfører, Kalundborg.
Hansen, Georg Holst, købmd., Agersø.
Hansen, Gustav, arkitekt, Kbh.
Hansen, H. E., komm.kapt., Holte.
Hansen, Helga Kn., læge, frue, Kbh.
Hansen, Henry, farvehdlr., Hgør.
Hansen, J. A., pens, lods, Kbh.
Hansen, Johs., kontorchef, Kbh.
Hansen, Julius, borgm., Kbh.
Hansen, Jørgen Jes, Gentofte.
Hansen, Kaj, reklamechef, Kbh.
Hansen, Karl Johan, montør, Brønshøj.
Hansen, Knud, journ., Kbh.
Hansen, Knud, nav.dir., Kbh.
Hansen, L. E., maskinmester, Gilleleje.
Hansen, Magnus, lods, Karrebæksminde.
Hansen, Marius, lektor, cand. mag., Nakskov.
Hansen, Mogens, kontorass., Kbh.
Hansen, Ove Juul, installatør, Hgør.
Hansen, Paul, ing., Nakskov.
Hansen, Peter Preben, stud, jur., Kbh.
Hansen, Preben, arkitekt, kgl. bygningsinsp.,
Kbh.
Hansen, Preben, toldpakhusbetjent, Kbh.
Hansen, Rob. Svane, rådmand, Århus.

Hansen, S. Gram, tandlæge, Charlottenlund.
Hansen, Sofus, kontorist, Humlebæk.
Hansen, Stange, cykelhandler, Søborg.
Hansen, Steen Heick, St. Tårnby.
Hansen, Søren Henri, skibsing.. Hornbæk.
Hansen, Willy, maskinchef, Snekkersten.
Hansen, Willy, dir., Valby.
Hansen, Åge, købmd., Nykøbing F.
Hansfort, I. C., dir., Hgør.
Harder, P. J. J., Kbh.
Hartby, Svend, lærer, Fårevejle.
Hartmann, A/S Brødrene, Kgs. Lyngby.
Hasslöf, Olof, docent fil.dr., Bromma,
Sverige.
Hauch, H., fotograf, Hgør.
Hauschildt, Sigurd, læge, Skive.
Haxlund, Axel. cand. jur., Hvidovre.
Hede, Poul, LRS., Kbh.
Hcjlcsen, Jens J., mejeribest., Humlebæk.
Helleskov, Erik, San Francisco, U.S.A.
Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S,
Hgør.
Helsingør byråd.
Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Hgør.
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Hgør.
Helsingør Tømrerlaug, Hgør.
Hellweg-Mikkelsen, O., ing., Kbh.
Hemmingsen, H., forfatter, Hvidovre.
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.
Heppner, Günter, Braunschweig, Tyskland.
Herløw, A. O., overass., Valby.
Hermansen, B., forhyringsass., Vanløse.
Hermansen, Kristian, fyrmester, Keldsnor fyr.
Hesselholdt, Børge, ing., Bagsværd.
Hessling, Jan, Perstorp, Sverige.
Hill-Madsen, Ernst, ing., Kbh.
Hilsted, Finn, dir., LRS., Kbh.
Hirschsprung, Asger M., dir., Charlottenlund.
Hirschsprung, Grethe, frue, Charlottenlund.
Hjortsø, Leo, lektor, Rungsted.
Hoff, Gustav R., maskinfabrikant, Kbh.
Hoffmeyer. Erik, skibsreder, Snekkersten.
Hofmann, Georg, snedkermester, Århus.
Hofmansen, P. K., arkivar. Kbh.
Holbech, Bent, underm., Søborg.
Hoick, M., lensbaron, Glumsø.
Holm, Jacob, & Sønner’s Fabrikker A/S, Kbh.
Holm, Jørgen, handelsråd, Værløse.
Holm, Palle, maskintekniker, Hgør.
Holm, Sven, fabrikant, Hellerup.
Holm, Valdemar, murerm., Dragør .
Holmark, Einar, gross., Kbh.
Holm-Petersen, F., forfatter, Troense.
Holmström, Bengt, civilekonom, Göteborg,
Sverige.
Holsøc, Sven, statsaut. skibsmægler, Kbh.
Holt, Arne, skibsmægler, Holte.
Hoppe, Johan, advokat, Hgør.
Hornby, H., dir., ing., Gentofte.
Hovgaard, Chr., befragter, Birkerød.
Hovmand, Alfred, skibsmægler, Bandholm.
Howe, Hans, fuldmægtig, Charlottenlund.
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Hvinden, Bjørn, Jar, Norge.
Hüsig, Karla, overlærer, Hgør.
Hägge, Erik, red., Halmstad, Sverige.
Högberg, Staffan, fil.lic., Solna, Sverige.
Højbjerg, K. V., ing., Hgør.
Høy, Jørgen, ing., Brøndbyvester.
Høyer, Jørgen, dir., Kbh.
Høyer, K., fyrmester, Frederikshavn.
Haandværkerforcningen i Kjøbcnhavn.
Haar, Bent, regnskabskonsulent, Vejle.

Ilium, Edith, fru dir., Vedbæk.
Ilium, Jesper, dir., Charlottenlund.
Ilium, Niels, ing., Kgs. Lyngby.
Ingeniør-Sammenslutningen. Kbh.
Israelsen, H. C., overing., Hgør.
Itzke, Carl, snedkerm., Åbenrå.

Jacobsen, A., dir., New York, U.S.A.
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, Ib, Sorgenfri.
Jacobsen, Ole Rolf, læge, Gentofte.
Jacobsen, Steen Rolf, civiling., Rungsted.
Jaeger, Werner, skibsing., Duisburg, Tyskland.
Jagd, E. O., kontorass., Fredericia.
Jahn, Per, red., Kbh.
Jakobsen, Ole Wormslev, lærer, Valby.
Jakobsen, S. C., pens, kaptajn, Hgør.
Jåkupsstovu, Jåkup i, sekretær, Torshavn,
Færøerne.
Jans, Ove L., gross., Kbh.
Jantzen, P., civiling., Kgs. Lyngby.
Jarvig, Thorkild, isenkræmmer, Kbh.
Jelstrup, O., skibsreder, Kbh.
Jensen, A. A., bagerm., Hgør.
Jensen, A. Egede, arkitekt, Samsø.
Jensen, Bernhardt, borgmester, Arhus.
Jensen, B. Hjorth, orlogskapt., Gentofte.
Jensen, B. M., kaptajn, Lønstrup.
Jensen, C., forstanderinde, Hgør.
Jensen, Carl, ing., Hedensted.
Jensen, Carl Chr., fuldmægtig,
Charlottenlund.
Jensen, C. E. Koch, skibsbygm., Nyborg.
Jensen, D. A., maskinm., Glud pr. Horsens.
Jensen, Ejnar E., maskinarbejder, Randers.
Jensen, Eric, gross., Kbh.
Jensen, Helmuth, overtoldass., Rødby havn.
Jensen, Ib Loke, kemigraf, Kbh.
Jensen, J., gartner, Hgør.
Jensen, fru gartner J., Hgør.
Jensen, Jens, overpolitibetj., Vanløse.
Jensen, Johs., snedkerm., Valby.
Jensen, John, skattekontrollør, Holte.
Jensen, Jørn, styrmand, Hgør.
Jensen, K. Demant, arkitekt, Holbæk.
Jensen, Knud, fisker, Askø.
Jensen, Laurits, fhv. skoleinsp., Hgør.
Jensen, Mogens, DP.tekn., Kbh.
Jensen, N. P., murerarbejdsmd., Brønshøj.
Jensen, O., fhv. stationsforst., Hgør.
Jensen, P. S., lods, Hgør.
Jensen, Richard, fuldmægtig, Herlev.
Jensen, S. A., civiling., Kgs. Lyngby.
Jensen, Sv. Aa., skibsmægler, Nyborg.
Jensen, Tage, redaktør, Hellerup.
Jensen, Thomasinc, Hgør.
Jensen, Viggo A., prof., dr. med., Århus.
Jensen, Willy F., kok, Hgør.

Jensen-Petersen, A., telefonmontør, Hgør.
Jeppesen, Jan, civiling., Trørød.
Jeppesen, Jørgen, Hellerup.
Jeppesen, Mogens, købmd., Nykøbing F.
Jeppesen, Poul, stud, odont., Gentofte.
Jepson, Anders, malermester, Nykøbing F.
Jespersen, Knud, repræsentant, Hellerup.
Jespersen, K. Wraae, prokurist, Søborg.
Jessen, Børge, prof., dr. phil., Kbh.
Jessen, C. U-, overlæge, Hgør.
Jessen, Erik, overmekaniker, Søborg.
Johannesen, Aksel, tømrerm.,Kvistgaard.
Johannessen, Johs. P., fhv. sognefoged, Snek
kersten.
Johannessen, Sv., kustode, Snekkersten.
Johansen, A., skibsfører, Kbh.
Johansen, Arne H., postbud, Rønne.
Johansen, Henning, centralmekaniker, Kbh.
Johansen, Ib, befragter, Kgs. Lyngby.
Johansen, Mikael, kontorchef, Kbh.
Johansson, P., kaptajn, Hgør.
Johnsen, Henning, bogtrykker, Kbh.
Johnsson, Helge, Hälsingborg, Sverige.
Jonassen, Else, overlærer, Hgør.
Jorberg, Fr., Hiddesen b. Detmold, Tyskland.
Jordt, J. C., civiling., Brønshøj.
Juel, Jørgen, ing., Hgør.
Juel-Andersen, G., fiskehdl., Hgør.
Juel-Christensen, Hans, vinhdl., Kbh.
Justesen, E., overmekaniker, Kbh.
Juul, H., dir.,Kbh.
Juul, Svend, vinhdl., Kbh.
Jørgensen, A., lodsformand, Agersø.
Jørgensen, Albert, dir., Hellerup.
Jørgensen, Alb. V., HRS., Kbh.
Jørgensen, A. Th., fhv. stadsing., Hgør.
Jørgensen, A. W., overbetjent, Vordingborg.
Jørgensen, Bent, skolelærer, Kgs. Lyngby.
Jørgensen, B. Thestrup, revisor, Kgs. Lyngby.
Jørgensen, C., mejeriejer, Gundsømagle.
Jørgensen, Ejnar, antikvarboghdl., Kbh.
Jørgensen, G., maskinchef, Brønshøj.
Jørgensen, Hakon, red., Løgstør.
Jørgensen, Helge Johs., komm.kapt., Kbh.
Jørgensen, Holger, kontorchef, Kbh.
Jørgensen, Holger, ing., Frederikshavn.
Jørgensen, Jørgen Nyborg, Esbjerg.
Jørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd.
Jørgensen, L. A., mechanicus, Kbh.
Jørgensen, Max, depotbestyrer, Hgør.
Jørgensen, Mogens, Birkerød.
Jørgensen, Otto, toldinspektør, Esbjerg.
Jørgensen, O. V., fiskeeksportør, købmd.,
Hundested.
Jørgensen, Paula, Holte.
Jørgensen, Poul, ing., Hgør.
Jørgensen, Th., urmager, Hgør.
Jørgensen, Aage Thorstensen, konstruktør,
Kbh.

Kallenberg, E. O., forstander, skibsing.,
Snekkersten.
Kampen, Axel, skibsreder, Hellerup.
Kapel, Lillian, fysioterapeut, frk.. Hgør.
Karsten, Bertel W., bankfuldm., Nærum.
Kattrup, A., malerm., Hgør.
Kiil, Bodil, skolcsundhedsplejcrske, frue,
Roskilde.
Kildegaard, Arne, civiling., Herlev.
Kinch, O., skibsfører, Hals.
Kirkman-Møller, S., fuldmægtig, Hellerup.
Kisby, A. E., skibsing., Hgør.
Kisby, L. A., ing.. Kbh.
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Kiær, Erling, konsul, Snekkersten.
Kiørboc, Jørgen, sekretær, Virum.
Kjerrumgård, Erling, øjenlæge, Hgør.
Kjær, P. E., civiling., Roskilde.
Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kbh.
Kjølner, Th., kunstmaler, Hillerød.
Kjølsen, Per, tømrerm., Sæby.
Klangel, K., lærer, Hgør.
Klausen, A., toldkontrollør, Kbh.
Klausfcldt, Hans E., civiling., Snekkersten.
Klausfeldt, Lissi. Snekkersten.
Klciminger, H. L., politifuldm., Ribe.
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, Hellerup.
Knudsen, Asger, ing., M. af Ing., Roskilde.
Knudsen, Axel, kordegn, Stubbekøbing.
Knudsen, Axel, købmd., Hjortespring.
Knudsen, Gunnar, direktør, Charlottenlund.
Knudsen, Helge Ursin, stadsing., civiling.,
Hgør.
Knudsen, H. Harreby, regnskabsfører,
Nærum.
Knudsen, Ib, radiotelegrafist, Åkirkeby.
Knudsen, Knud P., skibsfører, Nørresundby.
Knudsen, Peder, kontorass., Hgør.
Knudsen, Per, Kbh.
Knudsen, Per, studerende, Bagsværd.
Knuth, Rud., greve, Hellerup.
Koch, Hans-Aug., skibsmægler, Kappel.
Slien, Tyskland.
Kofoed, Erik, dispachør, Kbh.
Konge-Hansen, P., sognepræst, Tranekær.
Kongstad, Jul., kontorchef, Vanløse.
Kongsted, T., dir., Hgør.
Kopp, N. E., prokurist, Hgør.
Korsør Byråds Havneudvalg, Korsør.
Kraglund, A. A. J., vicevært, Hgør.
Krarup. Anker, skoleelev, Odense.
Krebs, Niels Dindler, skibsbygger, Hellerup.
Kreiberg. Niels, lærer, Krogstrup.
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., direktør, civiling.,
Kbh.
Krohn, J. H., afd.ing., Søborg.
Kroman, Erik, overarkivar, dr. phil.,
Hellerup.
Kronholt, Arne, disponent, Søborg.
Kulle, Ejler, fisker, Østerby.
Kullenius, Kurt, tullkontorist, Hälsingborg,
Sverige.
Kurzenberger, Max, dir., Hellerup.
Københavns Amtsråd, Kbh.
Københavns Handelsbank A/S, Kbh.
Københavns Kommune, Kbh.
Københavns Skipperforening, Kbh.
Kørbing, J. A., dir., Hellerup.
Køster, Niels Otto, arkivar, Kbh.
Kaae, Jørgen, læge, Gjedved.
Kaae, Aage, depotbestyrer, Hgør.
Kaarøe, M-, direktør, Rungsted.
Lambertsen, S. R., radiotelegrafist,
Svendborg.

Landrup, Carsten, disponent, Malmö, Sverige.
Lang, Per, ing., Hgør.
Langseth, C., dep.chef, Kbh.
Lannung, Hermod, LRS., Kbh.
Lannung, Sven, afd.chef, Kbh.
Larsen, A. Bodse, lodsformd., Bandholm.
Larsen, A. H., toldkontrollør, Hgør.
Larsen, Bent W., civiling.,Charlottenlund.
Larsen, B. O. G. E., Charlottenlund.
Larsen, Elith, Hgør.
Larsen, Erik Lau, arkt., Hgør.
Larsen. Finn, snedker, Nærum.
Larsen, F. Rønnow, kordegn, Kbh.
Larsen, Henning, portier, Hgør.
Larsen, Henning, skibsbygmester, ing., Neksø.
Larsen, Henri, indkøbschef, Snekkersten.
Larsen, Henry F., cand. polit., Kbh.
Larsen, J. Foldager, Svendborg.
Larsen, Jens, LRS., Hgør.
Larsen, L., fuldmægtig, Hillerød.
Larsen, Louise, fotograf, fru, Hgør.
Larsen, Ove, stiftamtmand, Kbh.
Larsen, Peter, komm.ass., Sønderborg.
Larsen, Poul, direktør, Odense.
Larsen, S. Lundsgaard, smedem., Hgør.
Larsen, Svend, overdyrlæge, Skive.
Larsen, Willy, skibsbefragter, Skodsborg.
Larsen, Joh., købmd., Kbh.
Lau-Jenscn, Sv. E., viceskoleinsp., Sorø.
Laurentzius, Torben, Hørsholm.
Lauridsen, Niels P. Chr., arbejdsmd.,
Skævinge.
Lauring, Kåre, Virum.
Lauring, Palle, forfatter, Virum.
Lauritzen, Ivar, skibsreder, Kbh.
Laursen, Andreas, maler, Kbh.
Laursen, N. J., tandlæge, Holsted.
L.B.-færgerne, Hgør.
Lefèvre, Jens Ole, stud, mag., Kbh.
Legind, Axel, fyrdirektør, Gilleleje.
Lehmann, Henrik, direktør, Kbh.
Lehman, Karl, overkirurg, dr. med., Hellerup
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Tofte, Knud, sognepræst, Skibby.
Traunholm, A., skibsfører, Rungsted Kyst.
Trondal, M., skibsfører, red., Nyborg.
Truelsen, Truels, styrmand, Herlev.
Trødni, Heine å, direktør, Torshavn.
Tscherning, Carl, lektor, Birkerød.
Tuborgs Bryggerier, Hellerup.
Tuxen, Henry, civiling., Charlottenlund.
Tvede-Jensen, M., ing., Kokkedal.
Tvener, Knud, prokurist, Kastrup.
Tvermoes, Sven, gross., Kbh.
Tvevad, Jørgen, arkivar, Gentofte.

Vallentin, Andreas, arkitekt, Tåstrup.
Vanggaard, Thork., overlæge, dr. med., Kbh.
Vedel, Lavge, cand. polit., Humlebæk.
Veistrup, C., civiling., Hgør.
Vcjlø, Børge, afd.ing., Kbh.
Vemming, C., læge, Nykøbing F.
Vcstergaard, Erik, ovcrbibl., Hgør.
Vestergård, Poul, bilinsp., ing., Torp.
Vibæk, Jens, dir., cand. mag.. Kbh.
Videbæk, Henrik, skoleelev, Hellerup.
Vidstid, Chr., Nørresundby.
Vidø, Leif, cand. mag., Nærum.
Vilandt, Leif R., kapt., Springforbi.
Vilholm, Gunnar, mejeriejer, Hgør.
Vilholm, fru mejeriejer, Hgør.
Villadsen, Jens, fabrikant, Gentofte.
Villadsen, Johs., skibsmægler, Ålborg.
Villumsen, A., fru, Brønshøj.
Villund, Kjeld, cand. act., Hvidovre.
Vistisen, Sv., LRS, Charlottenlund.
Vohlcrt, Knud, gross., Kbh.
Voigt, P., Kgs. Lyngby.
Voss, C., mejerist, Hgør.
Vyff, Kr., proprietær, Vonsild.
Vaabenhistorisk Selskab, Gentofte.

Walker, Fred M., ing., Glasgow, Skotland.
Warnekær, Poul, gross., Hellerup.
Weilbach, J. S. V., sejl- og kompasmager,
Kbh.
West, Ole, købmd., Hgør.
West. Werner G., tekstilarbejder, Svendborg.
Westergaard, H., dir., Kbh.
Whitehill, Walter Muir, Dr., Boston, U.S.A.
Wiberg, Jenny, gross., frue, Kbh.
Wiedemann, Sigurd, montør, Hgør.
Wielandt, H., fuldmægtig, Roskilde.
Wiibroes Bryggerier A/S, C., Hgør.
Winde-Wicmer, Paritz, meteorolog, Valby.
Windfeld Hansen, Ib, direktør, Bredballe pr.
Vejle.
Winther-Frandsen, B. C., driftsleder. Søborg.
Winther-Frandsen, fru driftsleder, Søborg.
Wistoft, C. A., Kbh.
Witt, H., direktør, Gentofte.
Wolff, Per, civiling., cand. polyt., Farum.
Worm, J. B., afd.chef, Kbh.
Worm, M., fyrskibsfører, Ålborg.
Wærum, J., dir., civiling., Hellerup.
Waagcnsen, Viggo, Kbh.
Waagepetcrscn, H. L., civiling., frue, Kbh.
Waagepetersen, H. T., gross., Kbh.
Zilstoff, Mary, Charlottenlund.

Ulrich, N. C., trafikkontrollør, Kbh.
Ulrich, Ruth, lektor, frue, Alsgårde.

Ørbech, G., automekaniker, Charlottenlund.
Ørberg, Paul G., arkivar, Tapdrup pr.
Viborg.
Öst, Åke, järnvägsman, Malmö, Sverige.
Østergaard, Torsten, overlæge, dr. med.,
Hgør.

Valentin-Hjorth, K., gross., Kbh.
Valcntin-Hjorth, K. M. F., Hellerup.
Valeur, Bent, adjunkt, Tønder.

Aagesen, Elise, kontorass., Kbh.
Aalborg Portland-Cement-Fabrik A/S, Kbh.
Aalborg Værft A/S, Ålborg.

Meddelelser om forandringer i adresse og stilling bedes venligst tilsendt

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

Museets samlinger omfatter:
Skibsmodeller og andre modeller, bl.a. skibsmaskiner.
Skibsornamentik, f.eks. gallionsfigurer.
Skibsinventar.
Skibsbilleder, malerier, akvareller, tegninger. Portræt
ter af handelens og skibsfartens folk, stik og fotografier.
Billeder af 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 osv.
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 osv.

Gaver eller deposita
eller tilbud om salg af genstande, der falder ind under
museets interesseområde, modtages med taknemlighed.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
Helsingør - Tlf. (03) 21 06 85

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,
Helsingør.
Dansk Folkemindesamling.
Dansk Sømandskirke i fremmede
Havne.
Deutsche Staatsbibliothek, Berlin.
Drammens Museum.
Erhvervsarkivet, Århus.
Falsterbo Museum, Falsterbo.
Finlands Museiförbund, Helsingfors.
Finlands Navigationsforbund,
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.
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Fries Scheepvaartmuseum, Sneek,
Nederland.
Gamle Bergen Museum, Bergen.
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.
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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.
Hälsingborg Museum.
Hærmusect, Oslo.
Hålogaland Historielag, Harstad.
Institut for dansk dialektforskning.
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.
Marinmuseum och Modellkammaren,
Karlskrona.
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 Scheepvaartsmuseum,
Antwerpen.
Nationalmuseets IL afd.
Nationalmuseets III. afd.
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum,
Trondheim.
Nordiska Museet, Stockholm.
Nordisk Institutt for Sjørett, Oslo.
Nordland Fylkesmuseum, Bodø.
Nord-Trøndelags Historielag,
Sakshaug.
Norrbottens Läns Hembygdsförening,
Luleå.
Foreningen til norske Fortidsminnes
merkers Bevaring, Oslo.
Norske kunst- og kulturhistoriske
museer, Oslo.
Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdø, Oslo.
Ny Carlsberg Glyptotek.
Odense Bys Museer.
Städtisches Museum, Osnabrück.
Peabody Museum, Salem (Mass.),
USA.
Polskie Towarzystwo Historyczne,
Szczecin.
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Polskie Towarzystwo Nautologiczne,
Gdynia.
Pomorski Muzej, Dubrovnik,
Jugoslavien.
Rigsarkivet, København.
Rijksmuseum, Amsterdam.
Roskilde Museum.
Museum der Stadt Rostock.
The Royal Scottish Museum,
Edinburgh.
De Sandvigske Samlinger,
Lillehammer.
San Francisco Maritime Museum,
San Francisco, USA.
Schiffbautechnische Gesellschaft e. V.,
Hamborg.
Gesellschaft für Schleswig-Holsteini
sche Geschichte, Kiel.
Schleswig-Holsteinisches Landes
museum, Slesvig.
Schweizerisches Verkehrsmuseum,
Luzern.
Science Museum, London.
Ship lovers’ 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.
Tønder Museum.
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.

REGISTER
til Handels- og Søfartsmuseets årbøger 1962-66
Dette 5-års-register er opstillet i fortsættelse af registret 1942-61 (i årbog 1961 )
og falder som dette i to dele:

1. grupperegister over artikler og billedtekster ordnet i saglig opstilling.
2. stikordsregister, ordnet alfabetisk.

(B) henviser til de såkaldte „billedtekster“.
Kursiverede tal angiver årstallet for årbogen, de øvrige sidetallene.
Stjerne (*) angiver illustration (er). F.eks. henviser 62, 129 ft* til omtale
med billedstof på siderne 129 og følgende i årbog 1962.

GRUPPEREGISTER
Rederi, handel og søfart

Aksel E. Christensen: Birka uden frisere 66, 17 ff.*
Olof Hasslöf: Sjöfart och privilegier 66, 71 ff.*
Henning Henningsen: Danmarks første tankskib (B) 63, 158 ft*
F. Holm-Petersen: Svendborgsunds sidste bramsejlskonnert 66, 123 ft*
Jens Jensen: Af pæreskudernes saga. I frugtfart fra Tåsinge til København i
1880-90’erne 64, 95 ft*
Svend Jørgensen: Jacob Kielland & Søn (B) 64, 129 ft*
Thorvald Nielsen: Til søs i 1890’erne 64, 43 ft*
Lauritz Pettersen: Danske foregangsmenn i bergensk dampskipsfart: Peter Jeb
sen — William Hansen 66, 211 ff.*
Albert Sandklef: Halländsk sjöfart i danska arkiv 66, 239 ff.*
Peter Wamberg: Med sejlskib til Ostindien og Molukkerne 1899-1901 63,
21 ft*
Søfartsbyer og havne

Ole Crumlin-P edersen: En kogge i Roskilde 66, 39 ff.*
Henning Henningsen: Hamborgs havn (B) 64, 127 t*
Svend Jørgensen: Helsingør havn 1868 (B) 63, 149 t*
— Havnen i Nykøbing Mors (B) 65, 175 ft*
Christian Nielsen: Øen i bugten [Fejø] 66, 191 ft*
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Skibsbygning og fartøjstyper
Ole Crumlin-Pedersen: Gog — kogge - kaag 6§3 81 ff.*
Gerhard Timmermann: Skibskonstruktionstegningen gennem tiderne 62,
129 ff*
— Schiffbauprobleme zur Hansezeit 663 267 ff.*

Samfærdsel
Svend Jørgensen: H/F „Prinsesse Alexandrine“ (B) 6$3 177 ff.*
Handelskompagnier3 kolonier og togter

Svend Jørgensen: Barken „Nordlyset“ (B) 62 3 169 ff.*
— Vestindiefareren, fregatten „St. Croix Paquet“ (B) 63, 155 f.*
- Guvernør i Trankebar (B) 643 125 ff.*
- En dansk genremaler på ekspedition 663 143 ff.*
Lone Klem: Grønland civiliseres 663 157 ff.*
Georg Nørregård: Storm over Kap 623 85 ff.*
Orlogsvæsen
Carl V. Sølver: Napoleon Bonapartes sørejser 623 25 ff.*

Fiskeri

P. K. Hofmansen: Drachmanns „Store Bjørn“ 63, 23 ff.*
Holger Rasmussen: Sildetælling og sildemåling i Aalborg 663 225 ff.*

Navigation og søkort3 søkortets stednavne
Sven Andersson: Arm och gadd i ortnamn vid gamla segelleder 66} 5 ff.*
Svend Jørgensen: Hollandsk tobaksdåse (B) 65, 173 ff.*
A. W. Lang: Det ældste kort over Nordeuropas søruter 65, 145 ff.*

Lodsvæsen
Kai Detlev Sievers: Elb-lodseriet under den danske enevælde 64, 65 ff.*
Søret og søforsikring3 organisation

Henning Henningsen: Nummerflag og prajning 623 150 ff.*
Svend Jørgensen: Københavns skipperlav (B) 6g3 150 ff.*
Georg Nørregård: Justits om bord på et kompagniskib 63, 57 ff.*
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Livet ombord og i land

V. J. Brøndegaard: Albatrossen og sømanden 63, 111 ff.*
Erling Eriksen: Frivakt og flaskesku ter 66, 59 ff.*
Henning Henningsen: Kogehuse (B) 62, 172 ff.*
- Votivtavler (B) 62, i74ff.*
- Bombebøsse og fastelavnsbåd (B) 62, 176 ft*
- Handels- og Søfartsmuseets glasmalerier 63, 73 ff.*
- Kaptajnsgaver (B) 64, 132 ft*
- Matrosarbejde (B) 65, 179 ft*
- „Salmebøger“, „bønnebøger“ og „bibler“ (B) 65, 182 ff.*
- Jonas — profet og ulykkesfugl 66, 105 ff.*
Kaj Lund: Sømænd og bøger 64, y ff.*
Svein Molaug: Moderne sjømannstro 66, 183 ft*
H.T. Møller: Shantysang i sejlskibenes sidste dage 64, 109 ft*
Sigvard Skov: En isbjørnetallerken fra Delft 66, 261 ft*

Rednings- og bjergningsvæsen
Henning Henningsen: En stranding for 250 år siden (B) 63, 156 ft*

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
Museets årsberetninger og regnskaber 62, 9 ft*; 63, 9 ft*; 64, 141 ff.*; 65,
189 ft*; 66,305 ft*
Selskabet „Handels- og Søfartsmuseets Venner“s årsberetninger og regnskaber
62, 178 ft; 63, 161 ft; 64, 157 ft; 65, 205 ft; 66, 319 ft
Prins Axel (nekrolog) 64, 139.
Knud Klem: Handels- og Søfartsmuseet 50 år 65, 7 ff.*
J. Worm: Museumsdirektør Knud Klem 65 år 66, 1 ff.*

STIKORDSREGISTER
„Abaellino“, brig af Altona 64, 135
Abbestee, Peter 64, 125 ff.*
Abukir 62, 50 ff.*
Across the Western Ocean 64, ni, 114 f.
„A. Dokke“ S/S 66, 218. 221*
Admiraal, Jacob 63, 156 ff.*
aktieselskab 66, 211 ff.
Alba, hertugen af 65, 146 ff.
albatros 63, 34 ff., 111 ff.*; -krog 63, 134 ff.*
„Albert Reimann“, brig af Barth 64, 57 f.
Àlcuin 66, 17 f.
Alexandria 62, 45 ff.*
Altona 64, 65 ff., 135
„Amanda“, sk. af Blankenese 63, 91
Amboina 63, 44 ff.*
Amsterdam 63, 26 ff.
analfabet 64, 7 ff.
Ancient Mariner, The 63, 126 ff.

Andersen, Chr. 63, 61 t, 64; Erik 63, 9; Jens
Christian 65, 31 ff.*; Peder 65, 28 ff.; Peder
(Store Bjørn) 65, 23 ff.*; Simon 64, 135
„Andreas“, gal. af Randers 62, 30 ff.*
„Ane“, jagt af Troense 64, 98
angåkoq 66, 168 ff., 176
Anholt 65, 30, 62 ff.
anker-shanty 64, uoff.*
„Anna Maria Elisabeth“, jagt af Flensbg. 66,
94 t*
Ansgar 66, 32 ff.
„Ansgar“, bark af Kbh. 63, 158
Anthonisz, Cornelis 65, 146 ff.*
Antibes 62, 174 ff.*
Antwerpen 63, 83 ff.
arbejde ombord 65, 179 ff.*, 182 ff.*
arbejdssang se shanty
Archangel 64, 59
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„Arendina“, kuf 65, 36
Arentz, Hans 64, 130 f.
-arm 66, 5 ff.
Arup, Erik 66, 19 ff.
Asiatisk Kompagni 62, 12 f., 19,* 85 ff.; 63,
57 ff.
Assens 62, 173 f.*
atlas 65, 145 ff.
„August Wilhelm“, brig af Kbh. 63, 84 f.,* 107
Axel, prins 64, 139

Bache, P. N. 64, 9*
Badicke, Morten Christensen 66, 192 f.
Bahia 66, 155*
Bahnsen, Joh. Heinr. 64, 134
balliemål 66, 227 ff.*
Baltic & White Sca Conference 66, 220
Banda 63, 43 ff.*
Bandholm 66, 197 ff.
Bang, H. V. 62, 170; T. A. 66, omslag*
„barde“ 65, 124 ff., 139
Batavia 66, 151*
bayadere 66, 151*
Beck, Peter 63, 68 ff.
Bergen 66, 211 ff.*
Bergenske D/S 66, 214 f., 220
Bergenske Kompagni 66, 160 ff.
Berge nsk-Nordlandske Selskab 66, 214 f.
„Belle-Poule“, o.fregat 62, 81 f.
„Bellerophon“, o.skib 62, 59 f., 72 ff.*
belysning 64, 17
bestillingsporcellæn 63, 15*
besætning 66, 97
Beylen, Jules van 63, 73 ff.
bibel 64, 8 ff.; (skuresten) 65, 182 ff.; -pose,
-taske 64, 30 ff.
bibliotek 64, 7 ff.*
Bille, Steen 66, 143, 204
Birka 65, 116 ff.; 66, 17 ff*
bjergning 65, 35 f., 50
Bjälbo 66, 31
Bjærkøaretten 66, 23 ff.
Björke-båd 65, 124 f.*
Björkegren, L. J. 66, 98 f.
Björkö sc Birka
„bjørn“ (skuresten) 65, 184
„Bjørne“-familien 65, 23 ff.*
Black Ball 64, 11 o f.
Blankenese 64, 65 ff.
Blekinge 66, 83
Blockhaus (Hambg.) 64, 127 f.*
Blow Boys, Blow 64, 111 f., 116 f.
Blow the Man down 64, in, 115 f.
Blussus 65, 102 f.*, ui
bog 64, 7 ff.*; -skab 64, 28 ff.
Bohuslän 66, 71 f., 88 ff.
„Bolette Sofie“, frugtfarer af Fejø 66, 199 ff.
bolle 62, 12 f., 19*: 63, 15*; 64, 134 ff.*
bombebøsse 62, 176 f.*
bondesejlads 64, 95 ff.*; 66, 71 ff.*, 191 ff.,
239 tfborgerskab 66, 84
Botniske bugt 66, 11 ff.
Bougier, Pierre 62, 132, 136 ff.*
Bourrienne 62, 35 ff.
bowle se bolle
brand 63, 61
Bredahl, Andr. Hansen 63, 65 f.
Bremen 65, 81 ff.; 66, 292 ff.
Bremerhaven 64, 43 ff., 47*
Brinch, Peder Hansen 62, 30 ff.*
bropenge 66, 244 ff.
Brossard, J. M. 62, 174 ff.
Brueys, Comte de 62, 29 ff.

Brun, Chr. 63, 61 f.
Brügge 66, 273 f.; -båd 65, 94, 96 ff.*; 66, 288
Brüssel-atlas 65, 148 ff.*
Burmeister-sæt 62, 144
by/anlæg 66, 17 ff.; -privilegier 66, 75 ff.; -segl
65, 83*, 89*, 123*; 66, 49*, 297 f.
bødkerhåndværk 66, 268 f.
Bøgestrømmen 64, 100
bøjen, i 63, 67*
„bønnebog“ (skuresten) 65, 182 ff.
børs 66, 274
børtskab 64, 74, 80. 91
Böschhaus (Elb) 64, 70 ff.*, 90 f.
Bårse hrd. 66, 81
Båtefjord 66, 245 ff.

Cases, de las 62, 75 ff.*
„Castor“, jagt 62, 131*
«Celebes 63, 40 ff.
Celius, Hans Dav. Hansen 62, 115; 63, 63
„Ceres“, sk. af Hgør. 64, 43 ff.
Chapman, F. H. af 62, 143
„Charlotte“ af Åbenrå 64, 135; (sv. fregat)
63, 82
chatol 65, 189 ff.*
chine de commande 63, 15*
„Christian“, brig af Kbh. 65, 32 ff.
„Christine“ S/T af Kbh. 63, 159 f.*, 190 f.*
civilisering 66, 157 ff.
classenske stel 62, 12 f., 19*
„cog“ 65, 81 ff.*
Colendal, C. 62, 108, 115 f.
Coleridge, Sam. Taylor 63, 126 ff.*
Cook, james 63, 119.
Coulom le Fils 62, 136
„Couronne“, o.skib 62, 133
„Cron Prinsessen af Danmark“ (As. Komp.)
62, 85 ff.; 63, 57 tf„Culloden“, o.skib 62, 60 ff.
Culmsee, Polly 65, 66 ff.
eumshaws 64, 132
Cuxhaven 64, 70 ff.
dagbog 65, 32 ff.*
dampskibsfart 66, 211 ff.*
„Danmark“, bark af Kbh. 63, 94; dæksbåd af
Hgør. 65, 46 ff.*
danske farvande 65, 145 ff.*
Dansk Ostindien 64, 125 ff.
Danzig 66, 49*
„De fire Brødre“, jagt af Svdbg. 64, 97 ff.*
Delft 66, 261 ff.
Denon, Vivant 62, 31 ff.
Desaix, gen. 62, 39 f.
Deurs, van, obermester 62, 115
Devriese, E. 63, 94
disciplin 63, 57 ff.
Dorcstad 66, 19*, 25 f.
dory 65, 112
Douro 65, ni, 113*
Drachmann, Holger 65. 23 ff.*
„Den Drag“, fuldskib 63, 80 f.*
Dragsborg 66, 191 f.
draug 66, 184
„Dronning Sophie Magdalene“ (As.Komp.)
62, 105*
Dudley, Rob. 62, 134
du Hamel du Monceau, H. L. 62, 130, 136 f.*
Dybvig 66, 197 ff.*
dæk skures 65, 182 ff.*

églomisée se glasmaleri
Ejderkanal 65, 52 f.
Elben 64, 65 ff.*, 127 f*
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Elbing 65, 83*
„Elephanten“ (As. Komp.) 63, 67
elfenbenschatol 65, 189 ff.*
„Ellen“, brig af Fredericia 64, 57 ff.
Elsinore-Bowls 64, 136 ff.*
Eltang-skib 66, 289, 291*
ekspedition se „Galathea“
emigrantfart 66, 215 f.*
enevælde 64, 65 ff.
eskimo 66, 157 ff.*
etnologiske undersøgelser 65, 19
Fack, Jacob 63, 22 ff.
„Faders Minde“, bark af Kbh. 62, 175 f.*
fajance 66, 261 ff.*
faktori se Kanton
Falmouth 64, 112 f.
„Familia“, sk. af Thurø 63, 92, 108
fangerkultur 66, 157 ff.*
fartøj se skib
fastelavnsbåd 62, 176
fattigbøsse 62, 176 f.*; 63, omslag*, 151 ff.*
Fejø 66, 191 ff.*; - kirke 66, 192, 195*
Fenger, Svend 62, 95 ff.; 63, 61, 68
fingerskabelon 62, 145 f.*
Finland 66, 5 ff.*
finne ombord 66, 113 f., 115, 117
fisk, slugt af 66, 105 ff.
fiske/bensæske 62, 9, 11*; -båd 65, 23 ft.*,
89 ff.*, ii2ff.*; -hukkert 62, 9 f., 15*;
-leje 65, 23 ff.*; -slup 64, 87*
fisker 64, 65 ff.; 65, 23 ff.*
fiskeri 65, 26 ff.; 66, 157 ff., 225 ff., 277 f.
fjcderkurvelineal 62, 139 ff.*
fjerding 66, 225 ff.
Fjäre 66, 245 ff.
Fjärås 66, 245, 252
fladbundet fartøj 65, 8i ff.*
fladbåd 65, 110 f.*
flag 62, 150 ff.*; 66, 46 ff.*
Flandern 66, 271 ff.
flaskeskib 66, 59 ff.*
flodbåd 66, 149*
„Flora“, gal. af Nykbg. M. 62, 163*
fløjte (skib) 63, 157 f.*; 66, 299
folkelivsbilleder 66, 143 ff.*
forbryder 66, in ff.
forlis 62, 104 ff.
forlængelse 66, 93 ff.*
„Fortuna“, sk. af Fanø 63, 21; gal. 64, 135;
galiot 64, 142, 147*
Fournier, George 62, 132 f.
fragtfart, lokal 66, 71 ff.*, 240 ff.
„Frau Christina“, galiot af Åbenrå 64, 134
„Fredensborg Slot“ (As. Komp.) 64, 141, 143*
„Frederik VI“, o.skib 65, 56 ff.
Frederiksholms Kanal 64, 101 ff.*
„Fridericus Quartus“, o.skib 62, 141
Frillesås 66, 253
friserne 65, 81 ff.; 66, 17 ff., 270
frivagt 64, 31*; -s-arbejde 63, 140!.; 66, 59 ff.*
frugtfart 64, 95 ff.*; 66, 199 ff.
fugl 63, in ff.; 66, 189
Funchal 66, 147*
Furttenbach, Joseph 62, 132, 134*
fustage 66, 225 ff.
færgefart 65, 177 ff.*; 66, 195 ff.*
..føerkåg“ 65, 103 ff.*
Föglö 66, 8 ff.
Føhr 62, 9, ii*; 63, 10 f.*
føringsgods 63, 69
-gadd 66, 11 ff.
„Galathea“, korvet 66, 143 ff.*, 204

galej 62, 132*, 134*
galiot 64, 142, 147*
gallionsfigur 62, omslag*, 171*
Galtabäck-båd 66, 289 ff.*
Ganges 66, 149*
„Garibaldi“ af Råå 66, 87*
Gedda, Petter 66, 7*
Gedser-Warnemünde 65, 177 ff.*
genantborgerskab 66, 84
genganger 66, 186 f.
Gent 66, 274 f.
gildebrødre 66, 30 ff.
Gilleleje 66, 89
gitre, gitter 66, 311*
glasmaleri 63, 73 ff.*
„Glückauf“ S/T 63, 159
Glückstadt 64, 65 ff.
Gokstad-skib 66, 282 ff.
Gorrisen, Fr. 64, 135
gotlandske billedsten 65, 121 ff.*
Gregers, sandgraver 64, 104 ff.
Grimsta, Andr. Evensen 63, §7 f.
gris 63, 39*
Grosserersocietetet 62, 150 f.
Grønborg, Jørgen Maartensen 62, 122
Grønland 62, 169 ff.; 66, 157 ft.*
grønlandsk (sprog) 66, 166 ff.
Grønlandske Handel 62, 169 ff.
grønlænder 66, 157 ff.*
Gudenå-kåg 65, 108 ff.
„Guldborgland“ S/S 66, 199*, 202
guld/ring 65, 39*; -skib 64, 106 f.
Gunong Api 63, 43 ff.*
guvernør 64, 125 ff.*
Gävle 64, 49
Göteborg 66, 93*
Gåsekil 66, 240

haj 66, 106 ff.; -hale 66, 189
hale-shanty 64, no ff.
Halland 66, 81, 239 ff.*
halvmodel 62, 134 ff.
Hamborg 64, 65 ff., 127 f.*
hamborgersæt 62, 144 f.*
Hamilton, Lady 62, 43*, 49, 64; Lord 62, 34,
46
handel 66, 17 ff., 71 ff., 157 ff., 191 ff., 267 ff.
Handels-og Søfartsmuseet 63, 73 ft.*; 65,7 «.*;
årsberetninger og regnskab i hver årbog;
-s Venner, årsberetninger, regnskab og med
lemsfortegnelse i hver årbog
Hanhals 66, 245, 252
Hannover 64, 65 ff.
„Hans“, bark af Fanø 63, 21 ff.*
hanse/kogge 66, 45 ff.*; se Bremen; -stæder 65,
81 ff.*; 66, 76, 267 ffHansen, Johanne Kristine (Stine) 65, 23 ff.,
60 ff.; William 66, 217 ff.*
Harald Kesje 66, 42, 55
Haraidsborg 66, 41 ff.*, 55
Harderwijk 65, 83*
hav/båd 65, 112 ff.*; -frue 66, 184 f. ; -hest 66,
186
havn (Hamborg) 64, 127 f.*; (Helsingør) 63,
149 f.*; (Nykbg. M.) 65, 175 ff.*; (Ros
kilde) 66, 41 ff.*
Havreholm 65, 65 f.
havsule 66, 189
Hedeby 65, 116 ff.: 66, 17 ff.*
Helgoland 64, 65 ff.*
..Helsingør“, bark af Hgør. 63, qo, 108
Helsingør 64, 43 ff.*, 132 ff.; -bolle 64, 136 ft.*;
-havn 63, 149 f.*
„Hclwetius“, fregat af Philadelphia 65, 29*
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„Henriette Louise“, brig 62, 153*
„Herluf Trolle“, bark af Kbh. 63, 78 f., 85 ff.*,
107
hertugdømmerne 64, 65 ff.
heste, tale om 66, 188 f.
Hjorth, P. J. 66, 52 f.♦
Hjortspring-båd 66, 278 ff.*
Hobro 64, 45*
Hoff, Hans 62, 93
„Hoffnung“, fiskeslup af Helgoland 64, 87*
holk 65, 82, 95 f.
Holland 63, 156 ff-*
hollandsk fajance 66, 261 ff.*; - kåg 65,
106 ff.*
Hollingstedt 65, 118
hollænder, flyvende 66, 185 f.*
Holm, Fritz 63, 100 f.; Hans 62, 96; Pieter 65,
173 ff.
Holmö gadd 66, 12 ff.
Holsten 64, 65 ff.
holystone 65, 182 ff.*
Hornbæk 65, 23 ff.*
hottentotter 62, 106, 117*, 121*
Hove, Johan Chr. 62, 122 ff.
hukkert 62, 9 f., 15*
hval, slugt af 66, 106 ff.; -fangst 62, 9, 11*;
66, 262 ff.
„Hydra“, sk. af Kbh. 63, 86, 108
Härnösand 63, 24
ideallandskab 63, 77*, 80
IJk, Cornelis van 62, 140 f.
ild 62, 172 ff.; -løs 63, 61
indsamling 62, 176 f.*; 63, omslag*, 151 ff.*
isbjørnefangst 66, 261 ff.*
Ishav, nordi. 64, 58 f.
Islandske, færøske og finmarkske Komp. 62,
9 f-, 15*
„I. S. Pontoppidan“, bark af Hgør. 63, 90,
92*, 93*, 108

Jacksonville 66, 133 ff.*
„Jacob Kielland & Søn“, fregat af Stavanger
64, 129 f.*
Jacobsen, Antonio 63, 160; Z. Th. 64, 95 f.
jagt 62, 131*; 64, 95ff.*; 66, 199 ff.
Jansen, Jens Leonh. 63, 60, 64, 66 f.
„Jan van Brakel“, bark af A'dam 64, 52
java 63, 38 ff.
jebsen, Peter 66, 212 ff.*
Jensen, Anders 65, 30 f.; Hans Peter 64,
95 ff.*; Johs. Peter 65, 75*; Julius 65, 39*;
L. C. 66, 128 ff.; M. Emil 66, 130 ff.;
P. F. 63, 22 ff.
„Johanna Margrctha“, brig af Stavanger 64,
130 f.*
Jonas 66, 105 ff.*; - grund 66, 48 ff.
jordomsejling 66, 143 ff.*
„J. P. Lundwall“, sk.-brig af Hgør. 63, 86,
89 f.*, 107
jul 63, 36 f.
„Junon“, o.frcgat 62, 31 ff.
justits 63, 57 ff.*
Jydedybet 66, 49 f.
jægerkultur 66, 157 ff.*
Järnavik 66, 83*
jørgensen, J. Ph. 66, 127 f.*

kadrejerbillcdcr 63, 88
kadrejeri 65, 31, 36 f.
kajak 66, 161*, 173*
kalenderdåse 65, 173 ff.*
Kalmar-skibe 66, 290 ff.*
Kanton 63, 15*, 96 f.*, 99 ff.*, 102, 105*
Kap det gode Hab 62, 85 ff.*

kaperfart 65, 27 ff.*
Kap Horn 63, 111 ff.
Kapstaden 62, 85 ff.*
kaptajnsgaver 64, 132 ff.*
karantæne 64, 44 ff.
„Karen“, sk. af Marstal 64, 56 f.; af Fejø 66,
203, 205*
„Karoline Marie“, jagt af Hobro 64, 53
kartoffelbåd 66, 89*
kast (mål) 66, 228 ff.
kendingsflag 62, 150 ff.
Kielland, Alexander L. 64, 130, 132; Gabriel
64, 129; Gabr. Schanche 64, 129, 132; Ja
cob 64, 129; Jacob Schanche 64, 129; Jacob,
& Søn 64, 129 ff.*
Kina 63, 95 ff.*
kineser/ier 63, 95 ff.; -malerier 63, 95 ff.*
Kiperöq 66, 161*
kirke/interiør 66, 251*; -skib 65, 88 ff.*; 66,
251*
kistefornøjelse 63, 33, 35*
Kiønig, P. 65, 106 f.
klabautermand 66, 187
Kléber, general 62, 52 ff.*
Klem, Knud 66, i ff.*
klink, omvendt 65, 84 f., 99 ff.*; -bygning 65,
81 ff.*; 66, 280 ff.
klodsmodel 62, 134 ff.
Knie, Jens 62, 90 ff.; 63, 60 ff.
kniv 65, 182
„koge“ 65, 106 f.*
kogehus 62, 172 ff.*; 64, 44 f.
kogge 65, 81 ff.*; 66, 28 f., 39 ff.*, 292 ff.*
Kolding fjord 65, 129 f.
kolera 64, 44 ff.
kolonisering 66, 157 ff.
kompagniprivilegier 66, 77 f.
kompasrose 66, omslag*
konebåd 66, 173*
„Kongen af Danmark“, bark af Korsør 63, 90
„Kong Sverre“ S/S 66, 215 f.*
konstruktionstegning 62, 129 ff.*
konsul 64, 46 ff.
korttegning 65, 145 ff.*
kost ombord 63, 29 ff.*; 64, 46, 54; 65, 35
Kragenæs 66, 195 ff.
kravelbygning 65, 84 ff.
krig (1798 ff.) 62, 25 ff.*; (1807 ff.) 65, 27 ff.;
(1864) 65, 56 ff.; (1914-18) 66, 130 ff.
Kronborg 65, 7 ff.*
Kronstadt 64, 44 ff.
Kruse, R. H. 65, 176 f *
Krøyer, P. S. 65, 6a ff.
kulturmodsætning 66, 157 ff.
Kungsbacka 66, 240
kurvelineal 62, 139 ff.*, 142 ff.*
Kvarken 66, 12 f.*
kvinde ombord 66, 117 f.
kystsejlads se bondesejlads
kærestegave 62, 9, 11*; 65, 195*
København 64, 95 ff.*; 66, 195, 200 ff.
københavner-sæt 62, 143 ff.*
Københavns skipperlav 63, 150 ff.*
købmands/handel 66, 198, 201*, 208; -rederi
66, 98 ff.
Købke, Fr. 64, iq ff.*
kølhaling 64, 95 ff-, 101*
„Königin Caroline Amalie“, brig af Flensbg.
62, 153*
Königsberg-ske 64, 133
kåg 65, 81 ff*
Laan, Adolf v. d. 66, 261 ff.
Landa 66, 253
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landtoning 65, 155*, 157*
Larsen, Laurits 66, 137 f. ; Svend 65, 75*
„laumann“ 66, 187
Liebenberg, styrmd. 62, 109
Limfjorden 65, 89 ff., 103 ff.*, 175 ff.*; 66,
. 255
Lindegaard, Mich. Hansen 62, 104 ff., 119 ff.
linie/dåb 63, 32 f.; -løjer 63, 32 ff.
lod 64, 81 f*
lodka 63, in, 113*
lods 64, 50 ff., 75*; -eksamen 64, 66 f., 79*;
-eri 64, 65 ff.*; -station 66, 198 f. ; -talst
64, 67 ff., 82 ff.; -tegn 64, 68, 79 f., 82 f.*
lodtrækning 66, 105, in, 114
logge 65, 174 f.
logtabel 65, 173 ff.*
Lolland-Falster 66, 82
Longueville, Peter 63, 129 f.
lustratio 66, 111
Lübeck 66, 275 f.
Lühe/evert 62, 139 f.*; -jolle 62, 137 ff.*
Lykkeske chatol 65, 189 ff.*
Læk, Peter 62, 146
læsekortbøger 65, 146 ff.*
læsning 64, 7 ff.*
Löftabro 66, 245 ff.
Løkken 66, 75*, 79*

Macassar 63, 40 ff., 49 ff.
Madrid-atlas 65, 148 ff.*
Madsen, Peter 63, 152
mal (skabelon) 62, 130 ff.
maler 66, 143 ff.*
Malmstrøm, Anna Elina 63, 24 ff., 43*
Malta 62, 38 ff.
Marabut 62, 46 ff.*
„Marienlyst“, bark af Hgør. 63, 86 ff., 91*, 108
„Marie Sofie“, sv. brig 62, 37 f.
„marmentel“ 66, 184
Marryat, Fr. 62, 161
Marstal 66, 94 f.
Mathiesen, Rolf 62, no ff.
matrosarbejde 65, 179 ff.*
Menado 63, 48 f.
merkantilisme 66, 77 f.
merlespir 65, 181*
Meseure, F. 63, 94
Meulen, Siwcrt v. d. 66, 262 f.
Meyer, Fr. 63, 94; Ludvig 65, 43 f.
Middelhavet 62, 25 ff.; 63, 77*, 80
mission 66, 157 ff.
modelbygning 66, 59 ff.*
Mogensen, Niels Peter 63, 24, 46, 57
mollymawk 63, 133
Molukkerne 63, 40 ff.
Monge, Gaspard 62, 43 f.
Morieu, Charles 62, 133
Mosselbay 62, 104 ff., 111*
„Muiron“, o.fregat 62, 68 ff.
Munck, R. 62, 101 ff., 114 ff.
„Musette“, o.fregat 62, 33*
museum (søfarts-) 65, 8 ff.*
Müller, C. G. D. 62, 130, 136 f.*
Münchhausen, baron 66, 106 f.
Møller, Rasmus 62, 143 f.*
Møn 65, 192, 199*
mønt 63, 122 ff.*; 66, 189; -fund 66, 27
måge 63, 124 f.
måling (fisk) 66, 225 ff.*

Napoleon 62, 25 ff.*
navigationsskole (Fejø) 66, 198; (Møn) 65,
192, 199*; (Alborg) 64, 60 ff.

Nederlandene 65, 145 ff.
Nederlandsk Indien 63, 38 ff.
Nelson, Lord 62, 32 ff., 42*
Ncumühlen 64, 65 ff.
Nibe 66, 227 ff.; - kirke 65, 88 ff*
„Niels“, sk. af Fejø 66, 199*, 203, 307*
Nielsen, Chr. 62, 131*, 169*, 172; Thorvald
64, 43 ff., 61*
„9 Søskende“, slup 65, 40 ff.
nordboerne på Grønl. 66, 162, 165*, 169*
Nordlandske Finmarkske D/S 66, 214
„Nordlyset“, bark af Kbh. 62, omslag*, i6gff.*
Norge 64, 129 ff.; 66, 75*, 79*, 81 f.
normanner 66, 17 ff.
Norrcarm 66, 6 ff.*
Norsk-Amerikanske D/S 66, 216
norsk skibsfart 66, 211 ff.
North Ferriby både 65, 95
„Northumberland“ o.skib 62, 76 ff.
nummerflag 62, 150 ff.*; 63, 84 f.*
Nykøbing Mors 65, 175 ff.*
Nydam-skib 65, 139; 66, 280 ff.
næringsfrihed 66, 84 ff.
nødhavn 63, 149 f.*
ol 66, 227 ff.
olielast 63, 158 ff.
Olsen, Hans 65, 27 ff.*
„Oltney“, fuldskib 64, 135
Önsala 66, 239 ff.*
opbyggelsesboger 64, 14, 22 f., 27 ff.
opfindelser 66, 268 ff.
opmåling 62, 131*; 63, 104!.*. 115*
opsang 64, 109 ff.*; 65, 45
„Orient“, o. skib 62, 27*, 29 ff., 63*
orlogs/fart 62, 25 ff.*; -tjeneste 65, 37 f., 52 ff.
ornament 63, 10 f.*
Oscberg-skib 65, 124 ff.*; 66, 282 ff.*
Otaheiti se Tahiti
otting 66, 232 ff.
„Otto“, jagt af Hobro 64, 62

pakhus 66, 79*
Palacio, Garcia de 62, 130 ff.
Paramaribo 63, 155 f.*
Parnemann, C. C. 63, 155 f.*
part, sejle på 66, 91, 97; -s-rederi 66, 96 ff.,
126 ff., 211 ff., 257
passaten 66, 59 f.
Peberrenden 66, 45 ff.*
Pedersdatter, Bente Kristine 65, 24 ff.; Kir
sten 62, 9, ii*
Pedersen, A. P. 66, 138 ff.; Svend 65, 75*
„Peter Læk“ 62, 146
Petersen, Joh. Gottfr. 64, 135; Mogens 63,
23 ff., 43*
Philadelphia-katckismc 63, 182
Pilekrogen 64, 101*
pinasse 66, 299
Pinneberg 64, 65 ff.
„pistolen“ 62, 145
pleyte 65, 100
Plum, P. A. 66, 143 ff.*
„Polyxene“ S/S 66, 197, 199*
Pontoppidan, I. S. 63, 86 ff.
Poq 66, 161*
Porceleyne BijI 66, 264 f.
porcellænsboller 64, 134 ff.*
postsejlads 63, 30, 62 ff.
Poulsen, Lars 65, 28
prajning 62, 150 ff.
pram, norsk 65, 95 ff.*
„Prins Christian Frederik“, o.skib 65, 30
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„Prinsesse Alexandrine“ H/F 65, 177 ff.*;
„ - Wilhelmine Caroline“ fregat (As.
Komp.) 62, 118
„Printz Christian“, fregat (As. Komp) 62,
122 ff.
prisonen 64, 8 ff.*
privilegier 66, 71 ff.
profet 66, 105 ff.
præst ombord 66, 118; se skibspræst
„Prøven“ S/S 64, 101*
Prøvestenen 65, 38 ff.
punchebolle se bolle
„Pyrrha“, brig af Arhus 63, 90, 108
pælespærring 66, 45 ff.
„pæreskude“ 64, 95 ff.*; 66, 199 ff.
pøserække 66, 311*
rabao carvoeiro 63, 111, 113*
Randers skipperlaug 62, 176 f .*
rapportering 62, 150 ff.
Rasch, Jacob 66, 165; Jørgen 63, 192, 199*;
Vilh. 64, 60 ff.
reberbane 63,
rederi 66, 95 ff., 211 ff.; se også partsrederi
renselse 66, 111
Renzo Boys, Renzo 64, 112, i19
Riga-ske 64, 132 ff.*
„Rigernes Ønske“, fregat (As. Komp.) 62,
122 ff.
Rimbert 66, 32 ff.
Rio de Janeiroi 66, 153*; - Grande 64, in*,
112 f., 121 f.
Rohde, L. J. 62, 162
Rolfsen, Rasmus 62, 143
Rolling Home 64, 113 f., 122 f.
romersk skibsvrag 65, 101
rorshoved 63, 10 f.*
Roskilde 66, 39 ff.*; - fjord 66, 45 ff.*
Rotwitt, styrmd. 62, 104. 114 ff.
„Royal Louis“, o.skib 62, 141
rudemaleri 63, 74
Rummelhafen 64, 127 f.*
rummål 66, 225 ff.
runesten 66, 29 ff.*
rutekort 65, 145 ff.*
„Rødcfiord“, hukkert 62, 9 f., 15*
Rödskär 66, 10
Rønne, kapt. 62, 118
Rålamb, Ake 62, 139 ff.*; 65, 106
sacolcva 62, 73*
Sacramento 64, 112, 120 f.
Sally Brown 64, 120
„salmebog“ (skuresten) 63, 182 ff.
salpeterfart 64, 113
saltfisk 66, 225 ff.
Samson 63, 10 f.*
sand/graver 64, 104 ff.; -skude se skudefart
„St. Croix Paquet“, fregat af Kbh. 63, 155 f.*
St. Helena 62, 72 ff.
St. Ibs kirke 66, 40 ff.*
St. Jørgensbjerg kirke 66, 39 ff.*
St. Margarethen 64, 65 ff.*, 90
St. Olav 65, 131 f.*
„Sans-Coulotte“, o.skib 62, 27*, 29 ff.
Schagen, Christen H. 64, 135
Schenk, Pieter 66, 261
„Schweigaard“ S/S 66, 218
„Schweineschwanz“ 62, 145
Schwellengiebel, H. 62, 90 ff.
Scoresby, Wm. 63, 119
scrimshaw 62, 9, ii*
Seebuch 65, 158 ff.*

sejl 62, 272 f.; -ads-håndbog 65, 146 ff.*; -led
66, 5 ff.*; -magerpose 65, 181 f.*; -rute 65,
145 ff.*; 66, 48 ff.*; -skibsfart 66, 123 fr.
„sekstallet“ 62, 145
Serampore 66, 150*
s’Grooten, Chr. 6'5, 145 ff.
shanty 64, 109 ff.*; -mand 64, no
Shelvocke, George 63, u8f., 128 f.*
signal/flag 62, 150 ff.*; -system 62, 162 f.
Sigtuna 66, 29 ff.*
silde/fangst 66, 225 ff. ; -kåg 65, 88 ff.*
sjov (flag) 62, 90, 92, 94
sjælefugl 63, 115 ff., 123*; 66, 189
skabelon 62, 130 ff.*, 142 ff.*
skafning 66, 145*
skalbygning 62, 129 ff.; 63, 84 f.
Skamstrup kirke 65, 131 f.*
ske 64, 132 ff.*
skeletbygning 62, 129 ff.*; 65, 84 f.
skibs/arkæologi 65, 8r ff.*; 66, 28 ff., 39 ff.*;
-artikler 63, 57 ff.*; -bibliotek 64, 26 ff.,
29*; -bygning 66, 267 ff.; -dekoration 65,
92 f.; -dreng 63, 21 ff.*; -fund 65, 81 ff.*,
101, 129; 66, 42 ff., 278 ff.*; -konstruktion
62, 129 ff.*; -lister 66, 250 ff.; -nisse 66,
187; -portræt 63, 73 ff.*; -præst 62, 115;
63, 63; 66, 118; -råd 63, 58 ff.; -typer 62,
129 ff.; 65, 81 ff.*; 66, 46 ff.*, 278 ff*
skipper/lav 62, 176 f.*; 63, 150 ff.*; 66, 106 f.*;
-løgn 64, 105 ff.; -rederi 66, 96 ff.
skole/gang 64, 10 ff.; -skib 63, 21
skomager 66, 150*; (sømærke) 64, 100
Skovrenden 66, 44, 50 ff.*
skrøne 64, 105 ff. ; 66, 106 ff., 203 ff.
skudefart 63, nof.*; 66, 71 ff.*, 191 ff.
Skuldelev-skibe 63, 121, 128; 66, 286 f.
skure dæk 63, 182 ff.*
Skärhamn 66, 99*
slavinder 66, 153*
Slesvig 64, 65 ff.; (Hedeby) 66, 33 f.
Slien 63, 105*, ro8
slopkiste 64, 8
Släp 66, 244 ff.
Soetman, I. C. 62, 97
soldaterlejr 66, 152*
„Spanden“, båd af Hornbæk 65, 36 ff.
Spanien 63, 145 ff.
spantetegning 62, 129 ff.*
spinderok 66, 271 f.*
spionkort 63, 145 ff.
Sporring, E. 62, 86 ff.; 63, 60 ff.
spule dæk 63, 183 ff.
spærring (sejlløb) 66, 44 ff.
spøgeri 66, 186 f.
Stade 64, 69, 73 f.
„Stadt Altona“, fuldskib af Altona 64, 135
„D: Stadts Welvaert“, hvalfanger af Altona
63, 82
statsmagt 66, 71 ff.
Stavanger 64, 129 ff.
stednavn 63, 119 f.*; 66, 5 ff.*
Stege nav.-skole 63, 192, 199*
stenfiskeri 63, 38 ff.
Stockholms skærgård 66, 5 ff.*
„Stokken“ (Hornbæk) 65, 27, 57*, 67*
„Store Bjørn“ 63, 23 ff.*
store skib, det 64, 106 f.
stormfugl 63, ni ff.*
straf 63, 57 ff.*
Stralsund 65, 83*, 89*, 92; 66, 49*
stranding 63, 156 ff.*
Strömcrona, Nils 66, 9*, 11*, 13*
styrmandsbog, mønske 63, 192, 199*
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stævn, kantet 65, 121 ff.*
Stör 64, 69 ff.
Sutton Hoo-skib 66, 282, 289
Swane, Lars Hansen 63, 104, 106*
Svendborg 66, 124ft.; -sund 64, 95 ff.*; 66,
123 f.
Syd/afrika 62, 105 ff. ; „-korset“ 64, 113
syklemme, -skrue 65, 195*
sælfangst 66, 163 ff.
sø/artikler 63, 57 ff.*; -assurance 62, isoff.;
-brudnepenge 63, 153 f.
Söderarm 66, 5 ff.*
Søeby, C. W. 62, 170
søen, kaste i 66, 105 ff.*
sø/fart 66, 71 ff.*; 267 ff.; -farts-ø 66, 191 ff.;
-kort 65, 145 ff.*; 66, 5 ff-*
sølvske 64, 132 ff.*
sømands/fajance 64, I34ff.; -hjem 64, 32 ff.*;
-husflid 62, 9, ii*; 65, 195*; 66, 59 ff.*;
-kirke 66, 251*; -mission 64, 27 ff.; -præst
64, 60; -tro 66, 105 ff., 183 ff.
Sønderborg skippcrlav 66, 106 f.*
Sørensen, Søren Peter 64, 95 ff.
sø/rutekort 65, 145 ff.*; -røvere 62, 98; -slange
66, 186; -syge 62, 35, 44; 63, 24; -sætning
66, 127*; -tønde 64, 82*, 100
tabufugl 63, 115 ff.
Taffelbay 62, 86 ff*
Tahiti 66, 152*
tallerken 66, 261 ff.*
tamp 63, 63*; 65, 54, 58
tankskib 63, 158 ff.*
tegneskabelon 62, 142 ff.*
tekstilhandel 66, 269 ff.
Ternate 63, 44 ff.
„Thingvalla“ S/S 64, 53 ff-*
Thornam, J. Chr. 66, 144
Thurø 66, 123 ff.
„Thyra“, båd af Gilleleje 66, 89*
Thorning, Ferd. Chr. Fr. 64, 127 f.*
Timbotta, Giorgio 62, 130 ff.*; 66, 298
tobaks/dåse 65, 173 ff.*; -pung 63, 141
toldpolitik 66, •j'j f.
Tollefsen, Even 63, 158; 64, 19
Torfæus, Thormod 66, 165
Toulon 62, 29 ff.
traditionsmateriale 66, 86 f.
trampevæv 66, 272 f., 275*
Trankebar 64, 125 ff.; 65, 189 ff.
tro 63, ni ff.; 66, 105 ff., 183 ff.
Troense 64, 95 ff.*; 66, 123 ff.
trommedans 66, 174
Troubridge, admiral 62, 46, 50, 55
trækstok 62, 142 ff.
trælast 63, 157 f.
turistvarer (kin.) 63, 95 ff.*.
tælling (fisk) 66, 225 ff.*
Tölö 66, 240 ff.
tønde 66, 268 f.; (mål) 66, 225 ff.
Tønning 65, 53 ff.
Törnavalla 66, 31 f.*
Tåsinge 64, 95 ff.*; 66, 123
udrustning 63, 21 f.; 65, 180 ff.*
„Uffe“ M/fartøj 66, 203, 206 ff.
uheld 66, 112 ff., 184 ff.
„ulo“ 66, 163, 177*
ulykke 66, 112H., i84ff.; -bringer 66, 110 ff.
underglasmaleri 63, 73 ff.*
understøttelse 62, 176 f.; 63, 153 f.
uniform 62, 35*
„Union“, sk.brig 64, 101*

„Unité“', o.fregat 62, 39*
Utrecht-skib 65, 93 ff.*

Waghenacr, L. J. 65, 160, 163
vagt 64, 56
Valetta, La 62, 40 ff.
Valida 66, 246 ff.
Wamberg, Peter 63, 21 ff.*
„Vanguard“ o.skib 62, 33 ff.*
Varberg 66, 240 ff.
„vardøger“ 66, 188
Vargö gaddar 66, 12 ff.
varsel 66, 187 f.; -fugl 63, 115 ff.
Venezia 63, 97 ff.*
„Venus“, kaperbåd 63, 29
„Vera“, sk. af Thurø 66, 125 ff.*
Wessely, A., & Søn 62, 150
„Vester“ M/F 66, 196, 209*
Vester/by (Fejø) 66, 192 ff.; -bygd 66, 165*,
169*; -renden 66, 50 ff.
vestindiefarer 63, 155 f.*
Vestprøjsen 66, 295*
Weyts, C. L. 63, 83 ff.*; Ignatius 63, 94; P. C.
63, 83 ff* .
Whisky Johnnie 64, 112, 118
Wiboe, Niels Jensen 65, 31, 44, 46
Wieden, W. 63, 94
Wijk bij Duurstede 66, 19*
viking 66, 17 ff.; -e-skib 66, 39 fr.*, 282 fr.;
-e-tid 65, 81 ff.*
Vildsund-kåg 65, 104*
„Wilhelm“, båd af Gilleleje 66, 89*
Vimmelskaftet (Roskilde fj.) 66, 50 ff.
Vindebode 66, 40, 42, 55
vindmølle ombord 64, 49
vinterhavn 63, 149 f.*
Visbyske søret 66, 24
Viske hrd. 66, 253
Wismar 65, 123 f.*
Witsen, Nie. 62, 135 f.; 65, 106 ff.*
vol 66, 228
Wordsworth, Will. 63, 126 ff.
votivtavler 62, 174 ff.*
vragfund se skibsfund
Wright, Henry 64, 136; Major 64, 136 ff.*
væggetøj 64, 44 ff.
værktøjspose 65, 180 ff.*
Värö 66, 247, 253
vævestol 66, 272 f., 275*
..Young Australia“, paket 64, 13*

Zacharicssen, reder 64, 134
„Zampa“ H/S 66, 198
Ziervogel, M. 62, 90 ff., 104 ff.; 63, 62 f.
„Zoroaster“ S/S 63, 159
Zuidersø-fund 65, 129

Ægypten 62, 25 ff.*
Älvsaker 66, 253
Äskekärr-båd 65, 121
Öland 66, 82
Øresund 64, 44 ff.*
Øster/by (Fejø) 66, 192 ff.; -bygd 66, 165*,
169*
Ovelgönne 64, 65 ff., 75*, 82*
Åbenrå 64, 134 f.
Ålands hav 66, 5 ff.*
Ålborg 66, 225 ff., 242 ff.; - navigationsskole
64, 60 ff.
Aars, Nathaniel 62, 94; 63, 61 ff.

Takket 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 teg
ning 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
A/S Kjøbenhavns Handelsbank

Københavns Frihavns-Aktieselskab

Københavns Havnevæsen
LB-Færgen, Linjebuss International AB.

Lemvigh-Müller & Munck A/S
Løvens kemiske Fabrik

K. F. Marstrands Eftf.
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Fa. E. Nobel
Nordhavns-Værftet A/S

Nordisk Kabel- og Traadfabriker A/S
Privatbanken i Kjøbenhavn A/S

A/S Randers Rebslaaeri
A/S Thomas Ths. Sabroe & Co.
N. Schiøtt & Hochbrandt
Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia

Sundbusserne A/S

A/S Tuborgs Bryggerier
A/S Varde Staalværk
Iver C. Weilbach & Co. A/S
G. W. Ventilation A/S

C. Wiibroes Bryggeri A/S
Aalborg Værft A/S
Aarhus Oliefabrik A/S

DE SAMARBEJDENDE FO RS I KRI NG S■AKT!ESELSKABER

ABSALON SKANDINAVIA
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Hovedkontor:

BREDGADE 40, KØBENHAVN K

Afdelingskontorer og agenturer overalt i Danmark

24*

DANSK ESSO A/S . INTERNATIONAL BUNKEROLIE . ESSOMARINE LUBRICANTS . SCT. ANNÆ PLADS 13, KBH. K . TELF. 142890

HER ER 210 PUNKTER

og der er 210 steder i landet hvor der ydes HANDELSBANK-service
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KØBENHAVNS FRIHAVN

Frihavnen i fugleperspektiv

Største, hurtigste og billigste frihavn i Nordeuropa

Driftsledelse:

Københavns Frihavns-Aktieselskab
Tlf.: 15 83 02 . Telex 5945 . Telegramadresse: Frihavn, København

KØBENHAVNS HAVN
Transitcenter for Nord- og Mellemeuropa
★

FRIHAVN

LANDMANDSBANKEN
▼

- ruten fra Kronborg -

den naturlige vej over SUNDET

- specialbyggede bilfærger!

HELSINGØR - HÄLSINGBORG

LINJEBUSS INTERNATIONAL
Helsingør: (03)21 25 58 - Telex 5358

ANTIBIOTIKA
HORMONER
HEPARIN

DIURETIKA

ENZYMER

SYNTETIKA

LØVENS KEMISKE FABRIK - KØBENHAVN

LEO

TELEFON NR.
(03) *210001

PROVIANT-SPEDITION-KLARERING
Strandgade 69-71-73 (over for toldboden)
Post box nr. 1

HELSINGØR

LLOYD’S AGENCY

K. F. MARSTRANDS EFTF.

er det sidste af de mange skibsklareringsfirmaer, som prægede Helsingør

i sundtoldstiden
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TOBAKSVARER
I 160 ÅR
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NORDHAVNS-VÆRFTET
AKTIESELSKAB

En lønningskonto er den mo

derne og rationelle form for
lønudbetaling. Uden besvær
for arbejdsgiver eller medar

bejder overføres lønnen fra firmaets bank til funktionærens egen
bankafdeling. Lønningskontoen giver kîare fordele både for firmaet

og funktionæren, især hvis den kombineres med en checkkonto i

Privatbanken! Forlang vor brochure!

Alle får det lettere med en

IØN RUNGS

Konto

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
'T

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

VIKING
KOMPASSER

NAUTISKE INSTRUMENTER
SØKORT

SØLVER & SVARRER

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

F ' txA7~ pRE-ISOLEREDE
L^JVyj RØRSYSTEMER
system
VIBYAIR

- nu i flere
alternativer.. .
• Isoleringsarbejde
og rørmontage er
færdigt samtidigt.

Siden VIBYAIR - systemets fremkomst
for mere end et år siden, er det ble
vet bestilt til mere end 25 komplette
skibsinstallationer.
— Det tilbydes nu i flere alternativer:
• Luftrør af aluminium eller forzinket
spiralrør.
• Udvendig membran af polyetylen eller
forzinket spiralrør.
• Fittings af polyuretanskum for 25 mm
isolering.
• Fittings af faconpresset, forzinket plade
med 15 mm isolering af polyuretanskum.

• Billigere installa
tion.
• Færre montører
ombord i udrust
ningsperioden.

• Mere ensartet pro
dukt med tiltalende
ydre.
• Ingen tilsmudsning
fra isolerings
arbejde ombord.

• Altid damptæt
isolering også på
vanskelige steder.

GW VENTILATION A/S
Hausergàrden . Hauserplads 20 . København K . Tlf. (0154) Ml 8840 . Telex 5938
Fast repræsentation i: Norge . Sverige . Finland . Vesttyskland . Holland . Belgien
Frankrig . Spanien . Portugal . Jugoslavien . U.S.A. . Japan

AALBORG VÆRFT A/S

AARHUS OLIEFABRIK A/s
AARHUS

