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EN KOFFARDISKIPPER OG HANS SKIB
I 1712

Fra Horsens skifteprotokol
Af

Chr. Waagepetersen

Skifter og andre arkivalier anses i reglen ikke for
at være særlig underholdende lekture. Her viser
lederen af Kalundborg og Omegns Museum, hvad
et skifte over en druknet skipper i Horsens 1712
kan give af interessante oplysninger. Dels får vi
nøjagtigt at vide, hvordan skipperen klædte sig fra
inderst til yderst, dels opregnes hele inventaret pa
hans skib stykke for stykke. I virkeligheden giver et
sådant skifte en række præcise og ellers ukendte
facts af stor maritim værdi.

Skifterne i vore købstadsarkiver indeholder et rigt kulturhistorisk

materiale, der sommetider giver nogle forbløffende skarpe øjebliks
billeder af forholdene. Selvfølgelig er det især hjemmene og deres
indbo vi får besked om, men vi hører også om handelen og i enkelte
tilfælde i søkøbstæderne, som nu i Horsens, får vi besked om skibene
og forholdene der ombord. Nu må man helst se på sådan et skifte fra
en praktisk, juridisk synsvinkel, ellers forstår man ikke hvad der er
taget med og hvad der eventuelt er udeladt. Meningen med skiftet
er jo ikke at beskrive et hus eller et skib, men at ordne de økonomiske
forhold mellem arvingerne og at sørge for, at eventuelle kreditorer
ikke bliver snydt. Når derfor et bo er solvent og arvingerne er enige
eller ægtefællen skal overtage hjemmet og føre det videre, går man
ikke i detailler, og de mindre værdifulde ting bliver ikke optegnet;
delingen af dem går af sig selv. F. eks. mangler de helsingørske skifter
1571-1621 køkkenets nødvendige beholdning af lertøj, som må være
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der, men er af ringe værdi. Noget ganske andet er når byens „velvise“
magistrat skal stå til regnskab for udenbys folk, så gælder det om at
få det hele med. Men da det som sagt er økonomien, der er det af
gørende, ikke beskrivelsen af boet, så må man være forberedt på at
tingene kommer hulter til bulter, det skal blot med altsammen. Det er
et forhold man hurtigt bliver klar over, blot man een gang har været
med til at vurdere et moderne dødsbo. Men lad os se på det, der
skete i Horsens i efteråret 1712, sådan som byfogdens skriver har ført
det til protokols.1
Skipperen Peder Jørgensen Helgenes, fra Larvik i Norge, hvor han
havde fået borgerskab 22. januar 1704, lå i august måned på Hor
sens Red med sit skib „Set. Maria“, 42 Københavns læster drægtigt.
Dets bilbrev var udstedt 17. marts 1704 på Grenaa byting og skibs
skødet var udstedt af Anders Sørensen Kolstrup af Grenaa og Chri
stian Rasmussen Bay af København den 22. december 1703. Skippe
rens navn kunne tyde på at han stammede fra Helgenæs på Mols.
„Set. Maria“ var en tremaster med klyverfok, stagsejl, fokkemast med
stang og to råsejl (fok og foremærssejl), stormast med stang og to rå
sejl (storsejl og storemærssejl) samt mesanmast med stang og et råsejl
(mesansejlet) samt et krydssejl. Om skrogets form får vi ingen besked,
skibstypen kan desværre ikke fastslås.2 Besætningen bestod af skippe
ren, overbådsmanden Lauritz Povelsen og 7 andre bådsfolk, efter
køkkeninventaret at dømme delt i to bakslag med 4 timers vagt.
Peder Jørgensen Helgenes var kun ejer af halvparten, hans med
reder var klokkeren ved Holmens kirke i København, Ole Leth, og
da Danske Lov ikke giver nærmere regler i partsrederforholdet, men
overlader det til privat kontrakt, opstod der, som vi siden skal se,
visse vanskeligheder.

Fig. i. Skifteprotokollen for Horsens købstad med begyndelsen af skiftet efter
den druknede skipper Peder Jørgensen Helgenæs, dateret lørdag 24. sept. 1712.
Landsarkivet i Viborg.
First page of the records of the town of Horsens, with the registration of the
estate of the drowned skipper Peder Jørgensen Helgenæs, 1712.
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Skibet var åbenbart blevet presset til transporttjeneste under den
pågående krig og det kom fra en rejse med skibsøl bestemt for flåden
i Østersøen til Horsens, hvor det efter et certeparti med Søe Etatens
Deputerede, dateret København den 11. juli 1712, skulle indtage
kgl. magasinkom for at føre det til Norge. Det er ikke de 275 tønder
4 skæpper malt, der lå i skibet som styrtlast efter vurderingslisten; dem
havde skipperen tydeligt købt for egen regning i Horsens. Men maga
sinkornet var under indladning, der var indtaget et par hundrede
tønder, sikkert prammet ud af fiskerne fra Horsens. Når denne
Norgesrejse var overstået, skulle skibet være fri for yderligere trans
porttjeneste. Skipperen har åbenbart under opholdet akkorderet om
at lade skibet male, for Peder Sørensen Maler fra Horsens præsen
terer en regning på 4 rdl. 4 mk. for at anstryge skibet.
Så skete der en ulykke, natten mellem den 24. og 25. august kuld
sejlede skipperen på vej ud til skibet og druknede sammen med to
horsensborgere. De har vel benyttet skibets jolle med jollesejl, fok og
sprydsejl, og jeg vil næppe antage, at ulykken skyldes uvejr, for skip
peren var iført sit bedste landgangstøj, og hans lig blev ret omgående
fundet af fiskerne og bragt ind til Knud Pedersen Smeds hus i Hor
sens, åbenbart en af hans faste forbindelser der i byen. Man får af de
brugte udtryk mistanke om, at det var den ulykkelige afslutning på en
munter aften i land, ellers ville der nok være mere tale om „Himlens
Villie“ i den forbindelse.
Knud Pedersen Smed arrangerede en pæn begravelse for skipperen,
der kostede en god del af de 129 rdl. 1 mk. 13 sk., hans fordring i boet
lød på, og i hans hus fandt vurderingsmændene de klæder, skipperen
var iført ved sin pludselige død. Resten fandt de ombord i hans kahyt.
På denne måde får vi et klart billede af, hvordan en velstående koffardiskipper var påklædt til landgang i det Herrens år 1712.
Yderst havde han sin bedste brune klædes kjol, det knælange,
frakkelignende klædningsstykke, som ca. 1660 havde udviklet sig af
kasakken og nu i 1712 sad fast om livet, men havde vide, folderige
skøder.3 Det var i virkeligheden en mellemting mellem et stykke over
tøj og en indendørspåklædning, som man tog af så snart der skulle
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bestilles noget. Den har sandsynligvis lignet den „skipperkjol“, som
Zar Peter optrådte med i København 1716. Om Zarens skipperkjol
siges det, at den kun havde små ærmeopslag (de var ellers på den tid
enorme), og at den kunne knappes helt op i halsen.4 Under kjolen
bar skipperen en brun sarses trøje (sars = sergesvævet uld tøj) med
tre dusin små sølvknapper og en bryst dug af sars med et dusin sølv
knapper. Hvilket af de to stykker der sad inderst får vi ikke besked
om her, men på den traditionelle bondedragt i Nordvestsjælland er
det den kortere trøje, der sidder under den længere ærmeløse vest,
som må svare til brystdugen her.5 Om Zarens påklædning siges det
udtrykkeligt, at han havde trøje under kjolen, men modsat det nor
male ingen vest, derimod var Vaj senhusdrengene i København 1727
normerede med kjol, vest og bryst dug.6 Det ser ud til at benævnelserne
er lidt svømmende, men tre lag skal der åbenbart til. På benene
havde skipperen plysses bukser, farven er ikke anført, men de andre
plysbukser, der hang i kahytten, var sorte. Det var knæbukser, ellers
ville skriveren have bemærket det, men forøvrigt egner plys sig nu
ikke til lange sømandsbukser. I den borgerlige, daglige påklædning i
det 18. årh. var det ikke mere nødvendigt, end det er i dag, at bukser
og kjol skulle være af samme stof og farve. Det er ganske normalt i
skifterne at finde sammensætningen af klædes kjol med bukser af
skind (oftest sorte) eller uldplys eller eventuelt manchester, det sidste
er hvad vi idag kalder bomuldsfløjl. Hans strømper var brune som
kjolen og trøjen og sikkert uldne, på fødderne havde han sko med
sølvspænder. Inderst på kroppen havde han en linnedskjorte af
samme snit som de traditionelle danske bondeskjorter. Det er det
enerådende snit indtil midten af 1800 tallet fra Christian IVs blod
plettede til Frederik VIIs kinesiske silkeskjorter.7 Den var lukket i
halsen med en sølvknap, sikkert en dobbeltknap gennem to knaphuller,
og til ærmerne hørte to små sølvskjorteknapper. De sidste kan have
været lænkeknapper, de findes bevaret fra den tid i amerikanske
samlinger,8 men tilsyneladende ikke i danske museer. Sådan sæt på
tre sølvskjorteknapper optræder ret almindelig i de kalundborgske
skifter fra den tid.9 Så var han iført et par lærreds „benfoder“, en
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også i Kalundborg brugt benævnelse på underbukser, et klædnings
stykke der ikke er så ukendt på den tid, som man gerne vil gøre det
til,10 selvom det ikke ansås for nødvendigt for Vajsenhusdrengene i
1727.11 I skibskisten om bord lå yderligere 5 par lærredsunderbukser
og 5 skjorter. Om halsen havde han en halsklud, et langt rektangulært
tørklæde,12 der som regel var af finere lærred end skjorten, og som
Vajsenhusdrengene åbenbart ikke kunne undvære. I skibskisten lå
yderligere 9 stykker. Han har formodentlig haft hat eller hue på, men
den er åbenbart ført væk af vandet. Derimod har han næppe brugt
paryk, selvom det ansås for et så nødvendigt klædningsstykke i det 18.
årh., at selv en vandrende skræddersvend fra Ebeltoft, der døde i
Kalundborg 1750, medbragte 2 parykker.13 Der findes ingen paryk i
Knud Pedersens hus, og der er ikke spor af dem ombord. Det har
været en altfor upraktisk mode for en sømand, de måtte med jævne
mellemrum „accomoderes“ af en professionel parykmager. I lommen
havde skipperen et „par knive“ med buksbomskafter, det er for
modentlig hans daglige spisebestik af kniv og gaffel. Andensteds får
vi at vide, at man tog 16 rdl. ud af hans lommer, straks han blev taget
op i fiskernes båd, og at han havde en tegnebog på sig. Den sidste har

Fig. 2. En dansk fløjte strandet ved Kamperduin i Holland, udsnit af tegning
af Jacob Admiraal 1713. I gruppen med de fire personer bærer mændene til
højre og venstre en dragt, der sikkert svarer til Peder Jørgensens i artiklen
omtalte landgangspåklædning: sko, strømper, knæbukser og lange kjoler i et
simpelt snit fra perioden omkr. 1700, uden kraver eller ærmeopslag, men med
mange knapper. Af klæderne under kjolen kan man skimte vesten og hals
dugen. De bærer ikke paryk, men deres eget halvlange hår og enkle runde,
ikke ophæftede hatte. Manden i midten med den mere gammeldags korte
trøje er formodentlig en simpel sømand eller bonde. — Handels- og Søfarts
museet.

Detail of a drawing from 1713 by Jacob Admiraal: A Danish ship aground at
Kamperduyn. In the group of seamen the two figures left and right wear
costume similar to that of Peder Jørgensen discussed in the article, with shoes,
breeches and long coats of plain cut and without cuffs, as worn ca. 1700. They
wear their own hair and plain round hats. The man in the middle is wearing
a short doublet of old-fashioned cut. He is probably a common sailor or
peasant.
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næppe været en blot og bar seddelmappe som idag, men er en notes
bog til regnskabsoptegnelser, evt. med et rum til sedler i bindet.
Skiftet giver os også besked om, hvordan han havde indrettet sig i
kahytten, hvor han åbenbart residerede i ensom majestæt. Den har
haft mindst to faste køjer, hvoraf den ene var optaget af det ny
reservetovværk og en del af skipperens private føring på 12 tønder
rug; resten af rugen lå i sejlkøjen. I den anden køje lå hans egne
sengeklæder. De bestod af 2 „hvide“ dyner, formodentlig af vadmel,
en gammel underdyne overtrukket med et lagen og en overdyne af
„tavlet“ tøj, hvilket rimeligvis betyder, at den havde et ekstra betræk
af ternet linned under det lagen, der også var fastsyet på den. Yder
ligere var der en lang bolsters hoveddyne og to stribede puder og
endnu to puder med vår på. I skibskisten lå et par lærredsgardiner,
der sikkert har hørt til køjen. Den var således udstyret som en fast
seng i datidens danske købstadhjem, med gardiner til at trække for og
et par pæne puder med vår på til at anbringe som pynt midt på
dynerne, når sengen ikke var i brug. Forskellen fra sengen på land
jorden var, at man til søs måtte have lagnerne fastsyet på dynerne,
der også kan have været smallere end dem man brugte hjemme i
dobbeltsengene. I Kalundborg bemærkes det sommetider om en dyne,
at det er en „skibsdyne“.14
Så var der et lille hjørneskab, der indeholdt hans eget bordservice:
en tintallerken, 2 fade, et krus og en smørkande af hollandsk „stentøj“,
dvs. blådekoreret fajance, samt et spidsglas til snaps og et ølglas. De
stærke drikke har været i et flaskefoder med fire flasker.
I skibskisten lå hans linned sammen med 6 par strømper, 4 brogede
tørklæder, en silkenathue, 100 små almanakker og 5 bundter remme.
De sidste poster er tydeligt handelsvarer, remmene havde han i kom
mission fra Peder Christensen i Sandefjord hjemme i Norge. Om
hans øvrige „livskårne“ gangklæder blot har været ophængt på
kroge i væggen, eller om der har været et skab til dem, får vi ikke
at vide, kahyttens møbler inclusive det nødvendige bord har været
regnet som en del af skibet, hvadenten de har været løse eller nagel
faste. Den del af hans klæder som fandtes på skibet er iøvrigt ikke
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kostbare, det er tydeligt de daglige arbejdsklæder, landgangstøjet
havde han på da han druknede. De bestod af to noget ringere brune
klædeskjoler og en rejsekjol af brunt „pie“, formodentlig et groft,
låddent uldstof. En rejsekjol var et decideret stykke overtøj, som
man tog over den anden kjol, og den var løstsiddende.15 Så var der
to par sorte plysses bukser, det ene par med 12 sølvknapper, et par
sorte læderbukser og et par af hvidt baj, et vadmelsagtigt stof, en lys
vest og en gammel blå trøje med tinknapper. Det er påfaldende, at
der i denne garderobe ikke findes nogen form for egentlige søklæder,
hvortil rejsekjolen ikke kan henregnes. Så tidligt som 1730 kender
man fra et skifte i Kalundborg „1 Lærets Søe Kiole“ til 5 mk., der
rimeligvis har været tjæret eller olieret, så den var nogenlunde
vandtæt.16 Af andet tilbehør var der to par uldne vanter, en foret
hue samt et par støvler og et par sko. Til at pynte sig havde han et
lille revnet spejl, en klædebørste og et par kamme. Da han ikke synes
at have brugt paryk, må han have haft langt hår, og det skulle kæmmes grundigt for ikke at samle utøj; de københavnske Vajsenhusdrenge, der heller ikke bar parykker, skulle i 1727 kæmmes og efterses
hver lørdag.17
Foruden skibspapirerne og et par regnskabsbøger medbragte han en
lille bogsamling af opbyggeligt indhold. En huspostil i kvart, en ny
salmebog og 5-6 andre små salme- og andagtsbøger. Til brug for
navigationen havde han en bog til 4 rdl., „Store Søspejl“, muligvis
Jacob & Casparus Loots-Man: Nieuw en Groote Loots-Mans ZeeSpiegel. Så var der et par søkort og nogle søbøger, den ene på tysk og
en anden på hollandsk, og en han selv havde skrevet samt den lov
befalede journal.ls I kahytten fandtes også hans „gradstok“ med til
behør, altså en jacobstav, og tre jernpassere. En „natviser“ til 8 sk.,
der lå i hjømeskabet, var et lille primitivt instrument til observationer
om natten. Med den kunne man ved hjælp af stjernernes stilling i
forhold til polen bestemme breddegraden og tiden, men allerede i
1790 betegnedes instrumentet som forældet og unøjagtigt.19 I nat
huset var skibets to hængekompasser anbragt sammen med et stort
timeglas til fire timersvagt og tre mindre timeglas. Hverken skibet eller
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skipperen var udstyret med nogen form for ur. Til at føle sig frem
med havde man et stort og et mindre blylod med tilhørende lodliner.
Belysningen bestod af en lanterne agter, en lille lanterne til kahytten
og en håndlygte. Med hensyn til sejl, takkelage og øvrige redskaber vil
jeg henvise til det i bilaget trykte skibsinventarium. Man er åbenbart
begyndt forude og sluttet agter, og har så taget køkkentøjet, vand
tønder o. 1., tømmermandsredskaberne og pumpe tilbehør, men vi får
ikke videre besked om, hvor disse ting er anbragt.
Når man husker St. St. Blichers beskrivelse i „Landsbydegnens Dag
bog“ af overfarten fra Aarhus til Kalundborg i 1711, undres man ikke
over skibets ret rigelige våbenbeholdning, der nogenlunde har kunnet
række rundt til hele besætningen. Den bestod af fire flintbøsser, tre
flintpistoler, en fyrbøsse med lunte- eller hjullås og en muskedonner
samt to kårder, hvoraf skipperen nok har båret den ene i det „klædes
livgehæng“, der lå i skibskisten.
Magistraten i Horsens har straks efter Peder Jørgensen Helgenes’s
død taget hånd i hanke med dødsboet og forseglet værdisageme,
selvom registreringsforretningen, som normalt, først er dateret 30tedagen efter hans død, altså den 24. september 1712. Man har allerede
den 29. august skrevet til hans enke Bodild Olufsdatter og hendes
umyndige børn i Larvik, og hun har fået brevet så hurtigt, at hun
allerede den 18. september udsteder en af magistraten i Larvik og
hendes laugværge Peder Christensen i Sandefjord bekræftet fuldmagt
til sin svoger Peter Maij, borger i Bragemæs, som skulle tage sig af
boets forretninger i Horsens og bringe skibet op til Norge. Med
rederen i København, Ole Leth, har også fået hurtig besked, hans
brev til enken i Norge er dateret København den 3. september og har
været i Larvik inden den 18. s. m. Den tids postgang har ikke altid
været så langsom som man forestiller sig. Peter Maij var i Horsens
den 27. september og meldte sig dagen efter på rådstuen med sin
fuldmagt.
Han er åbenbart også skipper og har ordre fra boet i Norge på at
føre skibet med den efter certepartiet af 11. juli 1712 betingede last af
kgl. magasinkorn til Norge.

Fig. 3. Piberygende sømand, tegning af Niels Trosner, „Tordenskjolds matros“,
i hans dagbog, ført 1710-13 ombord på det dansk-norske orlogsskib „Høyenhald“. Sømanden bærer ikke kjole som skipper Peder Jørgensen, men kun en
kort trøje med mange knapper over de posede knæbukser, samt sko og rund
hat. Som det er fremhævet i artiklen er den lange kjole ikke en arbejdspåklædning, og når man i 1700-tallet vil karakterisere en sømands dragt,
siges det altid, at han har kort trøje. - Norsk Riksarkiv, Oslo.
A sailor smoking his pipe, dressed in breeches and short doublet, a coat being
too cumbersome a garment for a sailor at work. Drawing in a diary written
by Niels Trosner 1710-13 on board the Danish-Norwegian man-of-war
“Høyenhald”.

Men klokkeren Ole Leth har i mellemtiden fået skrupler, han vil
ikke betro sit halve skib til en vildfremmed nordmand og vil ikke
„hazardere“ det på en Norgesrejse under disse farlige krigsforhold,
selvom han vel har kunnet assurere det i Amsterdam, som boet har
gjort med sin halvdel. Derfor skriver han til Claus Cortsen i Horsens,
der 1718 byggede den nu nedrevne bindingsværksgård med karnappen
på Søndergade, lige ved apoteket, at han må se at forhindre det, Leth
vil have skibet til København. Han har samtidig, gennem Claus Cort
sen, sendt Peter Maij et indviklet brev med en masse forbehold og
iøvrigt givet Cortsen fuldmagt til at handle på sine vegne. Det gør
Claus Cortsen på den måde, at han haler tiden ud ved ikke at ville
forhandle med Peter Maij, så denne omsider bliver ked af legen og
2
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den 26. oktober, stadig i Horsens, meddeler Claus Cortsen, at nu er
det for sent på året til sejlads, og at denne må nu tage ansvaret for
skibet og den manglende opfyldelse af certepartiet. Det hele slutter
med at magistraten den 8. november bestemmer at skibet på Claus
Cortsens ansvar skal blive liggende i Horsens i vinterhavn, og at
Cortsen skal sørge for en kyndig mand til at „beobagte“ det. Peter
Maij gør afregning for skipperens gæld og får de værdier udleveret,
der har tilhørt ham, formodentlig også de 275 tønder malt, som må
være solgt, og rejser så hjem til Norge for at komme overens med Ole
Leth pr. korrespondance om skibets videre skæbne. Hvilke intriger
der er gået forud i Horsens ved magistraten, der indbefatter en Mor
ten Cortsen som rådmand og Rasmus Christensen Leth som byfoged,
er ikke godt at vide, men navnene tyder jo på at den ikke har været
en uhildet domstol i en sag hvor Ole Leth og Claus Cortsen optræder
sammen mod et norsk dødsbo.

NOTER

1 LA Viborg, Horsens Byfogeds Skifteprotokol, 1705—12, pp. 694b—701a.
2 Efter skibsinventariets opgivelser af sejl og tovværk, se bilaget. Da ting
bogen fra Grenå for 1704 nu mangler, kan vi heller ikke af den se skibs
typen.
J Norah Waugh: The cut of men’s clothes, 1600-1900, London 1964, pp. 16
og 52.
4 Carl Bruun: Kjøbenhavn II, p. 470.
5 J. S. Moller: Folkedragter, pp. 40—43. Den p. 27 omtalte langtrøje med
strikkede ærmer, er på trods af Møllers antagelse sikkert også en under
trøje, men af et ældre snit end de på pp. 40-43 viste. Dette fremgår af
Klbg. Mus. beholdning af dermed jævnaldrende veste og deres udstyr af
lommer, knapper og kantebånd.
6 Hans de Hofman: Fundationer X, p. 204, Reglement for Vajsenhuset af
21. juli 1727.
7 Norah Waugh, p. 125. De danske kongers skjorter på Rosenborg.
8 Antiques, december 1965, p. 816, fig. 13. Et par „sleeve-buttons“ i guld,
udført i Boston ca. 1730-50.
LA Kbh. Kalundborg Byfogeds Skiftedokumenter, 9. marts 1750, skrædder
svend Hans Pedersen Heegman: 1 Par Sølf Erme Knapper 1 mk. 8 sk.,
i Par Lænke Knaper med Glas udi 2 sk., 2de Par u-mage dito 2 sk.
9 LA Kbh. Kalundborg Byfogeds Auktionsprotokol 1722-57, p. 235a, 7. juli
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11
12
13
14

15
16
17

18
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i734j (skipper) Lauritz Hansen Thurøe: i Hals og 2 Erme Sølf Knaper,
vog 2%> qtin, 1 mk. 14 sk. Hans garderobe minder orn den her beskrevne,
men han har brugt paryk.
som note 9 p. 79a, 4. april 1727, tjenestekarl Anders Maartenssøn: i par
læder buxer uden dræt 1 mk. 2 sk., 1 hvidt vadmels beenfor 6 sk. p. 140 b,
il. august 1729, konsumptionsbetjent Jørgen Pedersen: 3 lærets beenfoer
3 mk. 3 sk.
som note 6.
Norah Waugh, teksten til plate 7.
som note 8 skiftet fra Kalundborg.
LA Kbh. Kalundborg Byfogeds Skiftedokumenter, 1541-1645, 20. december
1637, Rasmus Søffrenssen Sambsing, p. 5a: j liden Viden schibes dynne
2 mk.
Norah Waugh, pp. 53-54, Country-coat og Great-coat.
LA Kalundborg byfogeds auktionsprotokol 1722-57, p. 189a, 14. dec. 1730,
i Peder Nielssøn Bøstrups enkes hus.
Hans de Hofman, X. Anordningen angående Vajsenhusets indretning, 27.
juli 1727, p. 215 og p. 218, nr. 6.
Danske Lov, 4-2-19.
J. H. Röding: Allg. Wörterbuch der Marine II (Hamburg 1796), 203 f.

Der vil nogle steder kunne findes lignende autentiske beskrivelser af påklæd
ning, sml. f. eks. Memoirer og Breve II, Den Helsingørske Færgemand Lars
Bache, s. 177. Den der trykte beskrivelse af den druknede Lars Baches påklæd
ning i den officielle synsberetning af 7. august 1809.

BILAG
{Sammentrækninger og forklaringer er sat i skarpe klammer)

LA Viborg. Horsens Byfogeds Skifteprotokol 1705-12.

p. 694 b
Anno 1712 Løverdagen dend 24 September Som var Rette 30te Dagen efter
afgangne Skipper Peder Jørgensen af Laurvigen, som nestafvigte 25 Augusti her
paa Horssens Reede om Natten tilforne paa Veien sit Skib kuldseiglede, og der
tillige med 2de Borgere her af Byen omkom. Indfant vi Underskrefne Borgern,
og Raad Nemblig Stefen Rasmusøn Hofgaard Borgemester udj Horssens, Lau
rids Erichsøn Riiber og Morten Cortsøn Raadmænd, Saavel som Laurids
Nielsøn Amlitzbøl som Fuldmægtig udj Kongel. Majts. Byefoged Rasmus
Christensøn Leths Sted, Sambt Skriveren Claus Thomasøn Voigt med tiltagne
4re Vurderings Mænd Mouridz Rasmusøn, Rasmus Pedersøn, Stefen Jacobsøn
og Olle Jørgensøn, Alle Borgere og Indwohnere her samestedz. Os for det
2*
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første paa hans her paa Reeden efterlatte Skib; Og siden hvis hand Videre af
hans Midler I Horssens sig hafde efterlat, At Registere og Vurdere, sambt
udj Pænen [pennen] at befatte. Overværende paa dend Sal. Mands Arfvingers
Veigne var Knud Pedersøn og Jacob Bendixen Bager, Begge Borgere og Kiøbmænd her sammestedz. Og paa dend Sal. Mands Med Reeders Seigr. Ole Leth
i Kiøbenhafn som dend halfvepart i Skibbed schal være berettiged var Seigr.
Glaus Cord tsøn her i Horssens. Hvor da Alting som straxen efter bemelte dend
Sal. Mands Dødelig afgang udj Skibsfolkenes Nemblig Over Baadsmanden
Lauridtz Povelsøn og de andre Baadzfolk Peder Pedersøn, Hans Ollufsøn,
Christen Jørgensøn, Herman Frandsøn, Didrich Didrichsøn, Olluf Ollufsøn og
Thure Pedersøn Deris Overværende, var bragt under Rettens Midlers forseigling, Igien blev Aabnet, Registerit, Vurderit, og befunden som efter følger
Nemblig:

Fig. 4. Den danske bondes påklædning var lige op til ca. 1800 skåret i samme
snit som Peder Jørgensens klæder må have haft, selvom materialet i bonde
dragten muligvis er noget grovere og farverne mere brogede end i skipperens
brune og sorte barokdragt. Fotos af dragtdele fra Røsnæs, Ars hrd., i Ka
lundborg og Omegns Museum. — a. Kjol af rødt vadmel med 34 metalknap
per, uden krave eller ærmeopslag. Fraset de lidt højere anbragte lommer og
lidt mindre vide skøder er den tydeligt af samme snit som de to mænds kjoler
på Jacob Admiraals tegning (fig. 2). - b. Ærmeløs vest af hjemmevævet, stri
bet hvergarn, oprindelig med 24 metalknapper. Den svarede i snit til kjolen,
og dens besætning af kantebånd fortil viser, at den har været båret under en
kjol. - c. „Nattrøje“ eller undertrøje af broget, stribet kalamank (uldent købestof) med strikkede isyede røde ærmer. Manglen på lommer og kantebånd
viser, at stykket har været båret under en vest. — d. Skjorte af meget groft,
hjemmevævet hørlærred ca. 1850, men syet i det traditionelle snit, der har
været anvendt gennem århundreder til skjorter. Modsat skipperens skjorter
har denne dog fastsyede knapper i hals og ærmer. — Fot. Kalundborg og
Omegns Museum.
Four items from the traditional Danish peasant’s dress, used until ca. 1800
but of the same cut which must have been used for the costume of Peder
Jørgensen in 1712, although in coarser material and brighter colours than his
brown and black. - a. Red woollen coat, similar to those worn by the two
men in Fig. 2. — b. Striped woollen waistcoat, worn under a coat. — c. An
under-doublet of a bought woollen material with red knitted sleeves, worn
under the waistcoat. — d. Shirt of coarse homemade linen, about 1850, but
cut in the traditional style.

c

d
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rdl.

Schibbed Kaldet Sat. Mariæ Drægtig 42 Kiøbenhafns
læster med aid sin tilbehørende Redskab, Baad, Jiolle,
fire Ankere, Toue, Seigl, Opstaaende Redskab, og alt
befindende Kiøken og Kieldertøi, efter derover for
fattede Skibstilhørende Inventarium, saaledes som det
nu alt befindes. Dend halfvepart som dend Sal. Mand
schal være tilhørende, og Seigr. Ole Leth i Kiøbenhafn dend halfvepart.
Taxerit og Wurderit tilsammen for penge . 1200 rdl.
Er saa dend Sal. Mands halfvepart deraf . . . .
Korn Vahre som fandtes i Skibet, og efter Skibsfol
kenes beretning tilhørte dend Sal. Mand Peder Jørgensøn Self og var 12 tønder Rug og laa udj Seigl
Koien og hans egen Koie à tden 9 mk. er penge . .

mk.

600

18

695a
290 tdr Malt, skulle være i Skibet efter Skibsfolkenes
beretning, mens ved ommaalingen som de forordnede
Byes Maaler ved Eed bekreftede efter Mons. Peter
Majs begiering paa Skibbed d. 17. Octbr. 1712 be
fandtes ei meere end 275 tønder 4 schpr à td. 1 rdl. er
j Liden Posse eller Stik Seek Homble, ungefæhr af
Verdj penge...........................................................
2 Riis Fransch Papier à 8 mk. er . . .
.

275

3

3
2

2
4

Reede Penge
som befandtes

Udj dend Sal. Mands Lommer fandtes, da hand af
Vandet blev optagen førend hans Døde Lægerne af
Baaden blev tagen, Reede penge................................
I Det lidet Skab ved siden af Koien paa Skibbet,
fandtes Reede penge.....................................................
Fandtes udj Sal. Mads Jørgensøns Enkes Madame
Maren Pedersdatters huus, som dend Sal. Mand Peder
Jørgensøn hos hende i forvaring hafde nedsæt, som
skulle være 400 rdlr. Hvoraf bemelte Sal. Mand selv
førend hand Døde hafde udtagit og til sig annammed
It hundrede Rixdlr., Som hannem selv findes andteignet udj dend teigne Bog som fandtes udj hans
Lommer, da hand var Druknet, Er saa de beholdne
penge som dend iste Octobr. blev Seigr. Peter Maij
tiltaldt og i hende leverit .
....
. .

16
20

300

sk.

23
mk.

sk.

270
i

i
2

2
-

i

-

1

5
2
4
-

_

4

1
_
1
—

2
4
1
4

2
-

—
2
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Noch fragt for dend Kiøbenhafns Reisse af Kongel.
Maits. Magazin Korn Nemblig 1296 tøndr. 7 schpr.
Rug, som i Kiøbenhafn er leverit, à td. 20 sk. er
penge, som Fuldmægtigen Seigr. Peter Maij samme
dato blev lefverit.....................
...
j Liden Sølfbegger af Verdj . .
...

Senge Klæder
Som fandtis udj dend Sal. Mands egen Koie.
j gl. hvid Underdynne overtroken med Lagen for
penge..........................................................................
j hvid Overdynne af Taflet Tøy, overtroken med en
Lagen.....................................................................
j Lang Bolster hovedDynnefor..............................
2 de Blaa Stribet Puder for .
...
...
2de Dito medVaar Paa for .

Videre fandtes

j flaschefoder med 4re flascher for .

.

Dend Sal. Mands Lifschaarne
gang Klæder i Kahytten
Brun Klæde Kioel med Sorte Knapper udj for .
gl. dito for................................
.
. .
Brun Pie Reise Kioel for ...
.
. .
Lys Vest med sorte Knapholler................................
par Sorte Plysses Boxer med 12 Smaa Sølfknapper
udj til sammen for ...
. .
j par gi. Plysses dito .
. .
j
j
j
j
j
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j
j
j
2
j
j
j

Par Sorte Læder Boxer for . .
par hvide Bajs Boxer for ....
gi. Blaa Trøie med Tin Knapper for
par Ullen Vandter for ....
graa fored Lue for...........................
par Støfvel for................................
par Skoe for.....................................

Widere Fandtis
Til Knud Pedersøn Smeds, Hvor dend Sal. Mand
Peder Jørgensøn, efter at hand af de dertil beskichede

8
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fiskere var funden, blev indbaaren, og der ud af
Huuset til sit Begrafvelses Sted blev bestediget.
j Brun Klæde Kioel for penge.....................
j par Plysses Boxer.....................
j par Brune Strømper for ...
j par Læritz Beenfoder .
.
j Læritz hals Klud...........................................................
j Brun Sarsis Trøie med 3 Dossin Smaa Sølf Knap
per udj tilsammen for................................................
j Sølf Knap til Halsen og toe Smaa Skiortknapper
til sammen for...........................................................
j par Skoe Spender af Sølf med Jern tunger udj for
j Sarsses Brøstdug med 12 Smaa Sølfknapper udj for
j par Knifve med Boxbomskaft for................
j Dend Sal. Mands Skiort hand hafde paa sig Da
hand var funden for............................................
-

mk.

sk.

4
4
-18
—18
1
4

—

-

—
1

3
4
-

—
12

2

-

—

-

Widere Fandtis

j

Skibskiste for..........................

1

Der udj fandtes
2
j
j
4
j
6
9
5
5
j
j
5

Læritz Gardiner for..........................................
1
Dreiels håndklæde 4J/2 al. Lang for..........
3
ditto for penge................................................
—
2
Brogit Tørklæder...........................................
.
2
hundrede Smaa Almanaker for .
..14
par Strømper for.....................................
...
—
5
Læritz Halsklude tilsammen . .
...
1
3
par Læritz Under Boxer for....................................
5
dend Sal. Mands Skiorter à 3 mk. er .
. .
2
3
Silke Nathue for.....................................................
1
Klæde lif Geheng.....................................................
1
Bunter Remmer som Baadzmanden Lauritz Pouelsøn beretter at være Peder Christensøn tilhørende,
Boende i Sandefioren.

—
—
12
8
-
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Udi det Lidet Jørnschab i Kahyten.

j Tin Tallerken for penge...........................................
2 de Hollands Steenfader for...........................................
j Hollands Steen Kruus for...........................................
j Hollands Smør Kande med Log for . .
...

—

-

8
12
12
12

25
j
j
j
j
2

Spids glas og j 01 glas for . . . .
Blich tragt for ....
.....................
Lidet Speil, Glasset brut...........................
Nat Viiser [navigationsinstrument] for
Smaa Saxer for .
.....................

Fictalli [fødevarer] som fandtis ved Schibet.

j Tønde Byggryn, j half schepe Erter, 011 ungefæhr
paa 3 Uggers tid, i J6 Sider flesk, j fiering Smør, og
2 Lispd. Tørfisk. Som fandtes udj forraad efter dend
Sal. Mands Død d. 25 Augustij og forblev til Skibs
folkenes underholdning og fortæring.
Bøger og Andet

j Huuspostil in qvarto for [ubestemmelig] .
j Ny Psalmebog for.....................................................
[sikkert: Th. Kingo: Den forordnede ny KirkePsalme-Bog, mange udg.]
j Bog Kaldes Brønspring................................................
[Aandelig Brøndspring, oversat af Joachim Mok
ken, udg. Kbh. 1640 og 1656, bønnebog]
j Bog Moralische Betenkning.....................
[findes vistnok ikke i Bibliotheca Danica]
j Bog Trøste Speil for Søefarende folk.....................
[Hans Baltzerssøn Fridag: En liden Haandbog oc
Trøstespeyel for søfame Folk, udg. Kbh. 1601]
j Bog Tidzfordrif..........................................................
[snarest Samuel Olsøn Bruun: Dend Siungende
Tids-Fordrif eller Korsets Frugt. 1 udg. 1693, mange
følgende]
j Bog Torre Persen..........................................................
[Jesper Rasmussen Rachløw: Taare-Perse, 1. udg.
Kbh. 1684, mange senere]
j Tydsk håndbog [formodentlig religiøs bog] . .
j Bog Store Søe Speil.....................................................
[vist Jacob & Casparus Loots-Man: Nieuw cn
Groote Zee-Spiegel, 1. udgave Amsterdam 1680,
flere følgende udgaver]
j Pass Kort.....................................................................
j gi. Søe Kort.....................................................
j Tydsk Søe Bog over Øster Søen.................................
[Bibliotheca Danica optager 3 tyske søbøger over
Østersøen fra denne periode]

rdl.

mk.

-

-

sk.
6
4
6
8
8
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j Skreven Søe Bog af ham selv Skreven.....................
j Hollands Graadbog [hollandsk gradbog] ....
j Journal Bog [skibsjournalen, lovbefalet efter Dan
ske Lov 4-2-19, ikke vurderet]
3 Jern Passer for [til navigationen, kortmåling] .
j Klæder Børst................................................................
2 Kamme for.....................................................................
j Graadstok med sin tilbehør som findes udj Gahytten tilsammen for................................................
[gradstokken må være en Jacobstav, til bredde
gradsbestemmelse, med tilbehør]
18 Korn Sekker noget slit for.....................................
[datidens håndvævede kornsække repræsenterer
normalt et betydeligt beløb]
4 flint Bøsser à Stk. 2 Sldr. er . . . .
j fyr Bøsse [lunte- eller hjullåsbøsse]
. .
3 flint Pistoller...........................................
j Muschadonne for...........................
j lidet Kruud horn for

sk.
8
8

rdl.

mk.

-

1

-

-

-

-

-

-

12
4
8

I

-

-

3

-

-

5

2

i

2

i

3

2

-

-

I

-

3
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2de Kaarde, Dend eene med Messing fæst .
j Englisk Tomstok for . .
. . . .

Summa Bedrager [andrager] Forschrefne Registrede
og Wurderede Middel, Reede Penge, det halfve Part
i Skibbet, Kom, Sølf, Tin, og aid anden Løsøre, Seng,
Gang og Linklæder tilsammen til ... . Penge 1570 rdl. 4 mk. dansch
Anno 1712 Onsdagen dend 28 September, Indfant Rettens Middel dennem
tillige med Fuldmægtigen Sr. Peter Maij, som dagen tilforn sig paa Raadstuen hafde Anmeldet, og sin Fuldmagt Producent, Udj Velfornemme Knud
Pedersøns Huus, Dend Sal. Mands Bøger og Brefve som Stoed under forseigling, at Aabne, Udj Velbemelte Seigr. Maijs hos og overværende at
igiennemsee, og saaledis derudj befunden Nemblig:

Tilstaaende Gieid

[Ialt 8 gældsposter fra personer i Horsens og København, deraf en del for
leverede varer: 6 ruller tobak, 5 tønder sild, 1 otting sæbe, 4 skålpund olieblåt,
10 pund peber, 1 dusin skobørster og 1 halvtønde 1er, det sidste formodentlig
pibe- eller valkeler; han har tydeligt drevet lidt handel for egen regning med
sit føringsgods]

27
p. 697a
Summa tilstaaende gieid er Penge.................................... 263 rdl.

1 mk.

7 sk.

Summarum Summa Bedrager Dend Salig Mand Peder
Jørgensøn Hans efterlatte Midler Saaledis som der her
forhen er Specialiter andført, med tilstaaende til Penge 1833 rdl.

5 mk.

7 sk.

Følger nu forteignelsse over hvis Breve, Documenter og Bøger, som udj Afgangne Sal. Skipper Peder Jørgensøns førende Skib, under god forvaring
fandtes Nemblig:
No. i. Et Kiøbebrev og Skiøde paa Skibet Sanct Maria, af Anders Sørensøn
Kolstrup af Grænøe [Grenaa], og Christian Rasmusøn Bay i Kiøbenhafn daterit Kiøbenhafn d. 22 December 1703.
2. Bille Brev [bilbrev, dvs. skibsbyggerens attest] paa samme Skib daterit
Grænøe [Grenaa] Byeting 17 Martij 1704.
3. Maalebrev paa bemelte Skib daterit Kongel. Majst. Rendte Cammer
d. 16 April Ao. 1707.
4. Noch et Maale Bref paa meer bemelte Skib, daterit Laurvigen [Larvik]
d. 14 Febr. 1708.
5. Et Tingsvidne Angaaende bemelte Skib, udsted Laurvigen Byeting
d. 13 Julij 1711.
6. Sal. Peder Jørgensøns Borgerskabs Bref daterit Laurvigen Dend 22
Janvarij 1704.
7. Serteparti Opretted med Søe Estatens Deputerede, Daterit Kiøbenhafn
d. 11 te Julij 1712.

Videre fandtes
Dend Sal. Mands Skipper Peder Jørgensøns Reigenskabs Bog indbunden udj Tørkisk papier.
j gi. dito Reigenskabs Bog,
j anden dito Reigenskabs Bog,
j Teignebog som fandtes udj dend Sal. Mand Skipper
Peder Jørgensøns Lomme da hand var funden og
bragt til Land.
j gi. dito fandtes ved Skibet og er af Ingen Verd.

Følger Nu Fordringerne som dend Salig Mand schipper Peder Jørgensen til Gotfolk her i Byen for Korn
og andet skyldig var:

Knud Pedersøn Smed her i Horssens fordrede udlagde
Begrafvelsens bekostning, som hand paa dend Sal.

28
rdl.

Mand haver giort, sambt andet efter Reigenskabs
formelding........................................................... Penge
Lauridz Nielsøn Amlitzbøl [byfogedfuldmægtigen]
her i Horsens fordrede for et Syensvinde [syns
vidne] at føre om dend Sal. Mands, da hand blev
bragt andland, hans Dødelig Afgang, imed andet
efter derpaa fremlagde

129

mk.

sk.

1

13
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Reigning........................................................... Penge
Noch fordrede bemelte Lauritz Nielsøn for at giøre
forbud til 2de Skippere, angaaende 2de Baadsfolk,
som hafde undvigt Sal. Peder Jørgensøns Skib, og
gaaet til dennem, for sin dermed hafde umage efter
Seddel [jvf. Danske Lov 4-1-2] . . . . Penge
Fiskerne her i Horssens som Opsøgte dend Sal. Mand
i Vandet, Saavel som og at føre Øfrigheden og
Vurderings Mændene nogle gange udpaa Skibbet,
derfor fordrede efter
Regenschab penge ...
5
1
8
Noch for godset at udføre
med 2 de Pramme de at
schulle Restere ....
1
1
-

6

3[1]

8

Fig. 5. Titelbladet til 1680-udgaven af Jacob og Caspar Loots-Mans „ZeeSpiegel“, højst sandsynligt det „Store Søe Speil“, som Peder Jensen benyt
tede. Den kobberstukne ramme må dog være lavet til et ca. 40 år ældre
værk, da figurernes dragter tydeligt viser moden fra slutningen af Christian
IV’s tid. I midten ses t.v. en fint klædt skipper med astrolab og jakobstav,
iført trøje, kappe og kniplingskrave, mens hans mindre fornemt klædte båds
mand står t. h. med en lodline. Han har hverken den ubekvemme kappe eller
den kostbare krave. - Handels- og Søfartsmuseet.
Title page from the 1680-edition of Jacob and Caspar Loots-Man’s „ZeeSpiegel“, probably the same collection of charts which Peder Jørgensen used.
The engraving must, however, be of an earlier date because the persons wear
costumes in the fashion of ca. 1640. The two figures in the middle show a
captain in cape and lace collar and his more simply dressed boatswain, both
in doublet of the 17th century.
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[Derefter 5 poster fra Horsensborgere, de 2 ialtfald
for leveret malt]
Peder Sørensøn Mahler her ibdm. Loed fordre efter
Seddel for Skibbet at anstryge, Dend Sal. Mand med
hannem hafde accordent om, Penge.....................
[Endnu 3 små poster fra privatpersoner i Horsens og
øvrighedens skifteomkostninger vedrørende boet]

4

2

p. 698a

Summa Bedrager [Andrager] forschrefne Bortse hyl
dige Udgifter til Penge.....................
. .

442 rdl. 3 mk. 9 sk.

pp. 6g8a_7oob
[Her følger de skrivelser der er vekslet i Horsens mellem Peter Maij og
Claus Cortsen, jvf. artiklens s. 16 ff. Det fremgår her at skipperen hedder Peder
Jørgensøn Helgenes og at medrederen, Ole Leth i København, er klokker ved
Holmens Kirke, samt at Peter Maij er svoger til skipperens hustru. Videre
oplyses der her, at skibet først har været med en del skibsøl til flåden i Øster
søen og nu skulle hente kgl. magasinkom i Horsens for at bringe det til Norge
efter det anførte certeparti, og at nogle hundrede tønder kom er indladet.
Derefter følger enken Boel Sal. Peder Jørgensøns fuldmagt til Peter Maij
hvoraf det fremgår, at hun har modtaget meddelelse om dødsfaldet fra magi
straten i Horsens i brev dateret 29. august, og at hun har fået brev fra Ole
Leth i København dateret 3. september. Fuldmagten er underskrevet af hendes
laugværge Peder Christensøn, handelsmand og indvåner i Sandefjord, samt af
byfogden i Larvik, Poul Christof. Hansøn, og dateret 19. september. I denne
fuldmagt siges Set. Maria at være 58 læster drægtig.
Videre er der et brev fra enken til magistraten i Horsens, dateret 18. sep
tember.
Derefter følger Magistraten i Horsens3 afgørelse af hvad der skal ske med
boet, dateret Horsens 8. november 1712.:
De efterladte midler udleveres til Peter Maij efter han har gjort afregning
med kreditorerne i Horsens. Herved kaldes enken Bodild Olufsdatter eller
Ollesdatter. Ole Leth har ved sin fuldmægtig Claus Cordsøn, Negotiant i Hor
sens nedlagt veto mod at skibet sejles til Norge, og Peter Maij vil ikke sejle
det til København, derfor bestemmes det at det skal blive liggende i vinter
havn i Horsens på Claus Cordsøns ansvar, indtil rederne bliver enige om,
hvad der skal ske med det. Med skibet følger alt dets inventar, åbenbart efter
den her følgende inventarliste.
Magistratens afgørelse er underskrevet af de i indledningen nævnte per
soner incl. de 4 vurderingsmænd.
Derunder Peter Maijs kvittering for, at det er enslydende med den original
han har modtaget under samme datum.]

3i
p. 700b
Specification og Inventarium over huis Schibs Reedschab Som ved Skibbct
Sat. Maria Løverdagen dend 24 Septembr. 1712 befandtes Nemblig:

Først j Stoer Anker og Toue, Boy og Reeb,
j Dito Daglig Anker og Touv med Boy og Reeb,
j Varpanker og Nye Kabeltoue, j liden Kæranker [formi. keranker = vende
anker]
j Ny Pertlinne og j gi. dito, j gi. Jag Trosse [til forhaling og fortøjning]
j gi. Klyffock [klyverfok], j gi. Stoue Seigl [stagsejl], j halfslit Fock,
j For Mærs Seigl half Slit, j Stoer Seigl halfslit,
j Stoer Mærs Seigl nogit bedre, j Mesan Seigl half slit,
j gl. Krytz Seigl, j gl. Port Seigl [portsejl, til brug ved losning og ladning af
styrtlast] af ingen Verdj,
j gl. Jiol Seigl med Fok og Sprys Seil [Jollesejl med fok og sprydsejl til den
i begyndelsen af vurderingen nævnte jolle]
j gl. Flag og 2de ny Rød Fløie, j Top Fløy,
2de Presensning til Lugerne, j gl. forsteng Staue [forstangstag]
2 de Ny Formærsse Boulinner,
2de Mærsse Brassen half Slit,
2de Ny Mærsse dito, 2de gl. Mærsee Toplenker [toplenter]
2 de Mærsse Skiøder half slit,
j Mærsse fal half Slit,
j forstenge Vant, half Slit,
p. 701a

2de gl. Foche Boulinner, 2de gl. Fock Brassen,
j Fock Vandt som er gammel,
2de half gl. Fock ditto, 2de gl. Toplenker [toplenter]
2de gl. Bug gording, j halfgl. Focke Cordel
2de Fortakler [dvs. taljer i mastens top til brug ved ind- og udladning af
svære genstande], hvor af dend eene et Spansk, og det andet j Daglig
Tackel,
2de Fock halsse som er gl.,
2de half gl. Fok Skiøder
Item Stoer Masten med Raae under
2de store Mærsse Toplenker [toplenter]
2de Mærsse getaue [givtove], j Mærsse Bug Gording,
2de Noche Gordinger, j Mærsse Fal,
j Stenge Vandt,
2 de half gamle Mærsse Brassen,
2 de Mærsse Bug Linner, 2 de gl. Mærsse Skøder,
2de Ny Gedtouer [givtove] til Stoer Raaen,
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2 de ny Toplenker [toplenter] til Stoer Raaen,
2de gi. Bug Gording, i Boug Line til Stoer Seigle t,
2 de half gi. Skøder, 2 de half gi. Brasser,
j Ny Cordel til Stoer Raaen,
j Stoer Stoue [stag], j Stoer Stenge Stoue [stag] half gammel,
2de Spandsche Tackler [dvs. taljer i mastens top], det eene med Ny Løber
Og det andet med gamel dito,
j Ny Stoer Vandt,
2de Bardoner til Stoer Stangen, j Ny Messan Vandt,
2 de gi. dito til Messan Raaen,
j gi. Cordel,
j Pispot til Messan Raaen [dvs. mesanbrasen]
j gi. Messan Skiød, og j gi. Messan Stoue [stag]

Til Krydz Seiglet
2de GedeTouer [givtove], 2de gl. Toplenker [toplenter], og nogle gi. Krydz
Seigl Brasser,
j gi. Krydz Seigl Stoue [stag], j gi. Vandt til Messanen.
j Deel gi. Reedschab af Stoer Vandten, Som er Ubrugelig,
2 de Henge Compasser I Nathuset,
j Stoer Timglas paa 4re Timmers Vagt,
2 de Liden half Timmeglas, j mindre dito,
j Landterne Agter paa, j Liden Landterne i Kahytten,
j Smaa Hand Løgte,
j Stoer Loed med Lodlinne, Lodet er af Blye,
j Hand [hånd] Loed med Lodlinne, og Lodet af Blye,
j Liden Kloche udj Gahytten.
Kiøchen og Kielder Reedschab.

j Ny Trind Kobber Kieddel, j gi. Kobber Pot med treføder [dvs. jern tre
fødder til brug under kedlerne på et åbent ildsted]
j gi. Jerngryde, j Rist [jernrist, normalt køkkeninventar på den tid]
j Ildschee [kan være ildskovl, men også en kedelskede til ophængning]
2de Træbakker, Skeer og Tallerkener [spisegrejeme, åbenbart alle af træ]
6 Heele Øltønder som er Ledig [dvs. tomme], j ledig [tomt] 01 Anker,
2 de store Vandfader, j Vandtønde, 2 de Blød Baller,
j Vand Spand, 2de Ny og 3 gi. Kom Skuffer [kornskovle, formodentlig af træ]
j Beg Gryde.
p. 701b

Tømmer Reedschab

j Liden Hand Saug, j Bond Knif [båndkniv], 6 Skibsskraber,
3de Merle Prener [merlespir] af Jem, j Jern Koefoed [koben] og
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3de lern Stenger til de tre Lugger, 2de gi. Øxer,
j Skibs Øxe, j Skar Øxe, j Digte Køl, 2de Digt Jern,
j Liden Jern støche med Raapett [rabat? til kalfatring], j Kniftange,
2de Hammer, 2de gi. Hug Jern [stemmejern],
2de gi. Speger Boere med Skaft til [spigerbor med tilhørende skaft]
3de smaa Naure [naverbor], j liden Høvel,
j Liden træ Bøtte med nogle gi. Speger udj,
j Lang Jern Nauer [naverbor], 2de Smaa Jern fritter [vridbor]
j Fattiges Bøsse.
Pompe Reedschab.

j Ny Render til Pompen, j gi. dito, 2de gi. pompe Skoe,
2de gl. Pompe Sveigler.

Ny Løbendis Tovwerck og Reedskab som ligger i dend
Eene Coye til Cahytten.
j Ny Tros, j Ny Ged Toue [givtov], j Ny Stenge Vinde,
j Heel Ny Trosse til Toplenker [toplenter] eller Ged Touer [givtove],
j Focke Cordel eller Trosse,

j
j
j
j
j
j

stk. Trosse til Ged Touer eller Toplenker, [givtove eller toplenter]
Trosse til stoer Brassen, j stk. Ni garns Line
Stk. Tolfgarns Line, 2de stk. Ni garns line,
Anker Stk. Line, j Stk. eller Bunt Hyssing,
Hvid [utjæret] Sex Garns Line,
Stk. Sort dito Sex garns Linne og 1 Stk. til Stropper.

At saaledis af Overbaadzmanden Laurids Povelsøn paa for.te Skib Sat Maria
forreviist og befunden er, som forskrefvet staar, bekrefter Vi med Voris forseiglinger og Hænders underskrifvelsse, datum Horssens paa Skibet Sat. Maria
ut supra.
[Samme underskrifter som på selve skiftet, videre er ikke anført i proto
kollen dette skifte vedrørende].
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CAPTAIN OF A MERCHANTMAN
IN 1712
Summary

From inventory lists in the archives of Danish ports we can now and again
learn something about the conditions of sailors aboard merchant ships in
former days. We must however bear in mind that these lists were made not
for our information but in order to make a just partition of an inheritance.
Thus objects may have been listed in accidental order and things of small
value left out altogether. A good and early description of such a ship and its
skipper appears in the “skifteprotokol” (register of deceased persons’ estate)
of the town of Horsens for 1705-12, pages 094b-70ia, now in the county
archives in Viborg.
Skipper Peder Jørgensen Helgenes from Larvik in Norway owned the ship
the “St. Maria” jointly with Ole Leth, clerk of Holmens Church in Copen
hagen. During the war between the united kingdom of Denmark-Norway and
Sweden the “St. Maria” was pressed into royal service and came after having
brought beer for the fleet in the Baltic to Horsens, from thence to take a cargo
of com to Norway. From the ship’s documents quoted in the book we learn
that she was built in Grenaa in Denmark in 1704 and carried a cargo of 42
Copenhagen lasts. The type of hull is not described but she was a three master
and the rigging is described. The crew consisted of the skipper, his boatswain
and seven seamen.
The night between 24th and 25th August 1712, when the “St. Maria” was
at anchor in the roadstead of Horsens, Peder Jørgensen Helgenes capsized in
a boat on the way back to the ship and was drowned. His body was soon
recovered and taken to the house of Knud Pedersen Smed in Horsens, where
he was put into his shroud and from where the funeral took place. Accord
ingly when his belongings were registered all his clothes, with the exception
of those he was wearing at the time of his death, were on board ship. From
those found in Knud Pedersen Smed’s house we can find out how he was
dressed to go ashore. He was wearing his best coat of brown cloth, under
that a doublet with thirty-six small silver buttons and a “brystdug” with
twelve small silver buttons, both made of brown serge. This last was either
a waistcoat or an under-doublet, the three layers of woollen material being
normal in the dress of Danish men of the time. Under that he wore his linen
shirt, with a big silver button at the neck and two smaller ones in the
sleeves. Around the neck a neckcloth. His breeches were of shag, probably
black like the other pairs on board. He wore linen drawers and in his chest
were found five clean sets of linen shifts. His stockings were brown and he
wore shoes with silver buckles. In his pockets were a “pair of knives” and a
pocket book together with some money. His hat or cap was missing. He does
not seem to have worn a wig as no traces of such ones were found among
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his things and the fashion, though a common one, cannot have sat easily upon
a sailor. The curious thing is that the man does not seem to have had any
clothes specially suited to his profession, not even a “sea-coat of linen” as we
find among the clothes of a skipper of Kalundborg in 1730, who by the way
did wear a wig.
The list goes on to describe his cabin on board. It had two berths, one
with his personal cargo of com, the other with his bedclothes. These, accord
ing to Danish custom, consisted of one feather bed to sleep on and another
one to use as a cover, both of them with the sheets sewn on. There were one
bolster and two pairs of pillows, one striped and one with pillow cases on. His
navigation instruments are listed, and also the maps and seabooks he used. He
had no kind of watch, only hour-glasses. The list concludes with the sails and
ropes etc. belonging to the ship. For details we refer to the original Danish
text, pp. 31-33.

SOFUS JENSENS BREVE FRA

GRØNLAND 1900
I anledning af 250 året for Hans Egedes ankomst
til Grønland har Handels- og Søfartsmuseet i som
merens løb afholdt en særudstilling „Fra det gamle
Grønland“ med det formål at vise dels en række
akvareller, tegninger og modeller i museets eje til
belysning af besejlingen, naturen, byerne („koloni
erne“), folkeliv, næring, kultur osv., dels originale
grønlandske ting som dragtstykker, redskaber, far
tøjer, masker, troldtrommer, tupilakker, kunstgen
stande m.v. Siden 1721 har danskerne og dansk
kultur på gennemgribende måde øvet en indflydelse
på godt og ondt i det fjerne arktiske folk. Som et
litterært supplement til udstillingen aftrykker vi
her et par breve, skrevet år 1900 af en dansk vo
lontør i Frederikshåb. De er ganske fornøjelige i
deres uhøjtidelige beskrivelser af dagliglivet i det
lille samfund, hvor danskerne lever en herretilvæ
relse; alt er set med danske øjne, og de fremsatte
domme — en blanding af kritik og velvilje — er sik
kert fuldgyldige udtryk for en typisk danskers over
raskende møde med en fremmed, omend „daniseret“
kultur.

Frederikshåb, Januar 1900

Kære ven!

Endskønt papiret er krøllet, og måske bliver fuldt af tranpletter inden
jeg bliver færdig, tror jeg det vil glæde dig at få brev fra mig, og
ikke mindst nu det kommer fra Grønland .. .
For at begynde med noget, så befinder jeg mig så brilliant her
oppe, at jeg ikke kan ønske mig det bedre; har min gode faste gage
og ikke meget at bestille, har god omgang, får god mad, lever i den
prægtigste natur og har en følelse af at være så sund og frisk som
aldrig før. - Jeg er de første 5-6 år volontør med løn af procenter af

Udsigt over kolonien Frederikshåb, der ligger yderst på en landtunge, meget
udsat for vejrliget. Den lille bygning forrest t.v. er skolen. Bag stakit og flag
stang ligger bestyrerboligen, og t.h. herfor den lille gamle kirke. Billedet er
taget før den nye kirke blev opført i 1908. Bygningen længst t.h. med de
kalkede stenmure er trankogeriet, og bag dette skimtes gavlen til bødkerværk
stedet, der blev bygget 1901. Midt i billedet ligger nogle af grønlændernes
huse, byggede af sten og tørv. — Fot. af ubekendt.

The settlement Frederikshåb in South Greenland. The administrator's house
in the background to the left. Phot, between 1900—1907.

forskelligt + 1200 kr. årlig, så bliver jeg assistent af 2. klasse med
1700 kr., af i. do. med 2200 kr., derefter kolonibestyrer af 3. grad
med 2600 kr., af 2. grad med 3000 kr. og af 1. grad med 3600 kr.
Jeg har endvidere fri bolig, frit lys og brændsel og dertil andre goder,
der efterhånden følger. Jeg kan således have det rigtigt godt, og
samtidig hjælpe mor, uden at det, som tidligere, generer mig; jeg
har jo ikke nødig at tænke på den dag imorgen. Du kan næppe
tænke dig den forskel på mit tidligere liv og det jeg nu fører; før har
jeg måttet stå bag en disk fra 6 morgen til 9-12 aften uden anden
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hvile end de 10-15 minutter til middag, spise min frokost og aftens
mad under arbejdet, ikke fri om søndagen før kl. 11-12, og så herop,
hvor arbejdet hele vinteren ikke er 4 timer daglig, hvor jeg kan
spise hvert eneste måltid i ro og fred og ikke har andre sorger end
dem jeg selv laver mig; når und tages skibstiden, kan jeg hver dag
uden for butikstid tumle mig i værkstederne som jeg har lyst, gå på
jagt, ro ud i vor jolle at fiske eller jage, løbe på ski, køre med hunde
slæde o.s.v. - Det er mere end jeg nogensinde har drømt om.
Naturen heroppe er storslået og meget smuk og jeg er ude af
stand til at beskrive dig den som den burde. Det er fjelde og atter
fjelde heroppe, kun lidet er fladt land; de ligger mellem hinanden,
store og små i de forskelligste former, og set oppe fra toppen på et af
dem ligner hele landskabet en sø i vildt oprør. Her ved Frederikshåb
trives ikke meget grønt på fjeldene, kolonien ligger så yderlig, at
den hele sommeren er hjemsøgt af en rå klam tåge, ellers ved de
andre kolonier findes de dejligste fjelde med græs, lyng, enebærbuske
og masser af blåbær og blomster. Sommeren varer kun kort, ca. 4
måneder; den bringer 15-200 varme midt på dagen, om aftenen kan
termometeret dog dale til 3-40 varme, ja endog stå på frysepunktet.
Vi danske har hver sin have, som vi søger at få det mest mulige ud
af; der kan i fri jord ikke vokse stort andet end roer, hvorimod vi
i mistbænke får ikke så lidt radiser, gulerødder, persille, grønkål,
blomkål, spinat o.a. Vi får dog ikke vort forbrug og må tage til takke
med henkogte og saltede ting. Noget du vist vil finde mærkeligt er,
at vi ikke kan gå til fjelds om sommeren for myg; vi er i den grad
plaget af disse smådjævle, at vi må gå med slør og handsker, og vil
vi en enkelt gang nyde lidt kaffe eller andet, må vi passe på at søge
de steder, der nogenlunde er fri for dem. Nej vinteren er den bedste
tid, så er landet smukkest og man har de bedste fornøjelser. Når den
rene hvide sne dækker alt, når solen midt på dagen gør det hele
blændende, når den henad aften maler fjeldene guldrøde, om natten
når himlen er sortblå, fuld af stjerner, med nordlys og fuldmånen
kastende sit magiske skær over fjeldene, ja gamle ven, så er her så
smukt, så kun den, der ser det, kan forstå hvor skønt her er. - Du
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kan tro jeg benytter enhver lejlighed til at komme ud, jeg skal jo
trække frisk luft, også for den tid jeg har gået hjemme. Eftersom
føret er, løber jeg på ski eller kører med hundeslæde, og jeg ved ikke
hvad jeg holder mest af. Skiløbning er almindelig i Sydgrønland,
hvorimod den ikke kendes i Nordgrønland, hvor der ikke er videre
nedbør, og den sne der kommer bliver hård som is. Det omvendte er
tilfældet med slædekørslen.
I Nordgrønland må post besørges og al færdsel, undtagen de par
måneder vandet er frit, ske pr. slæde, det er en nødvendighed der
oppe. Her i Sydgrønland sker postgang pr. kajak. Fangsten fra kajak
kan foregå en betydelig længere tid af året end nordpå, så her har
grønlænderne aldrig brugt hundeslæde, men de danske, som er for
flyttet nordfra sydpå, har, hvor det kunne lade sig gøre, vedligeholdt
denne fornøjelse. Har vi her i Sydgrønland vores sommerglæder, ud
flugter i konebåd (skovture) og mangen gang kan tage os en lur i
den bløde lyng, så har de i Nordgrønland deres vinterfornøjelser, idet
kolonierne ligger så nær hinanden, at de danske det meste af vinteren
rejser rundt hos hinanden og således ofte har store selskaber; der
oppe kender de hinanden allesammen.
Her ved Frederikshåb findes af danske: præsten med kone og 2
børn (4 og i år gamle), bestyreren med kone og søn (5 år) samt
min ringhed. Det er jo ikke mange, men ved enkelte kolonier kan
der være færre; ved Holsteinsborg f.eks. findes ingen præst. Dennes
heroppe så vigtige gerning udføres af en kateket, og der er kun en
bestyrer og en volontør ... Af læger holder handelen (eller staten)
kun 3, nemlig ved Julianehåb, Godthåb og Godhavn; kryolitbruddet
ved Ivigtut har nok en læge, men denne er ikke forpligtet til at
tilse grønlænderne. Endvidere bor her 2 inspektører, Sydgrønlands i
Godthåb og Nordgrønlands i Godhavn. De fleste danske findes i
Julianehåb, Godthåb og Godhavn, hvor der er bestyrer og assistent,
begge gifte, samt volontør, og for de 2 koloniers vedkommende som
alt meddelt inspektørerne, som også er gifte, og lægerne og præ
sterne, som alle er gifte; når dertil så kommer at familier med større
børn må holde lærerinde, kan der jo blive ikke så få. Når nu bare
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menneskene var som de burde være, så kunne der jo være meget
morsomt heroppe, men som oftest er der krig over hele linien. Mis
sionens og handelens folk kan næsten aldrig enes; det er så fjollet
indrettet at den enes regnskab griber ind i den andens i stedet for
de burde have det hver for sig . . .
Så kommer der den store standsforskel mellem volontør, assistent
og bestyrer. Om bestyreren er den skrupgaleste person, der kan
tænkes, er hans mening dog den eneste rigtige; lige meget hvad der
kommer i vejen, så har bestyreren ret, i hvert tilfælde får hans un
dergivne aldrig ret, om de også står med de bedste beviser. Kommer
grønlænderne for at sælge kød, fisk, tæpper o.a., så gælder det først
og fremmest bestyreren; trænger lejligheden til eftersyn, eller man
på anden måde har hjælp nødig, kan man være sikker på, at hånd
værkerne ikke har tid, medens de, når det gælder bestyreren, har
tid til alt muligt. Det gælder for en bestyrer at vise hvad han er,
at man har respekt for ham, og om det kun drejer sig om at lave
spyttebakker, så skal bestyrerens være 2 tommer større end assisten
tens; d.v.s. det er nu løgn, men mange steder er forholdene således,
at denne lille vittighed i virkeligheden var mulig.
Jeg har nu langtfra nødig at klage, den bestyrer jeg har er så flink
som nogen kan være; det samme må jeg sige om hans kone og
præstefamilien. Jeg får min kost hos bestyreren (ekstra god), tøjet
vasket og vedligeholdt, og min lejlighed (3 værelser, køkken, fadebur,
loft, kælder, skabe og Gud ved hvad) renligholdt for 36 kr. pr.
måned. De tjener skam ikke mange penge på mig, jeg spiser godt, og
nu i dag har jeg til middag spist 2 portioner risengrød samt 2 stegte
ryper med sovs og kartofler; jeg sidder også med en pibe i munden,

Parti fra Frederikshåb 1927. Bestyrerboligen var opført 1839. Her havde
Sofus Jensen sin lejlighed på tre værelser og birum. I baggrunden bag be
styrerboligen ses butiksbygningen, hvis udseende ikke har ændret sig siden
århundredskiftet. — A. C. Rasmussen fot.

Frederikshåb 1927. Behind the administrator's house (foreground), in which
the writer of the letters lived, the store of the settlement.
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ikke fordi jeg holder så meget af at ryge pibe (tobakken er for
stærk), men fordi det er en nødvendighed.
Om morgenen kl. ca. 7 kommer Malene, således hedder den tje
nende ånd her i huset, ind med min the og mine kamikker (fodtøj),
tænder lampen, stiller den hen på bordet, så jeg kan nyde min the
på sengen og læse aviser,, bøger o.a., og fyrer i kakkelovnen således,
at der er varmt når jeg står op. Klokken er gerne henad 8, når jeg
letter mig; jeg vasker mig, syr knapper i bukserne (under skiløbning
går der ofte en knap), går så ud for at kigge på termometret (jeg
fører nemlig vejrjoumal), hilser på folkene, klapper hundene (vi
danske har tilsammen 16 stkr.), går sådan og lufter mig lidt til fro
kost kl. 9.30. Vi spiser så godt som altid varm frokost med lidt smør
rebrød efter, drikker os en snaps eller to (med bitter i) og vort gode
grønlandske øl, drikker kaffe og får en lille sludder. Efter frokost ar
bejder jeg gerne på forskellige regnskaber, handler i butikken til
kl. 12 og er så for det meste ude på ski eller kører med hunde lige
til middag kl. 15.30. Efter middag atter kaffe med en lille sludder,
hvorefter jeg går ind til mig selv for at skrive breve til familie og
bekendte, repetere mine omtrent glemte skolekundskaber, læse grøn
landsk og i den senere tid endvidere for hver dag at arbejde en time
med en ung grønlænder, som skal oplæres til udstedsbestyrer, og som
jeg har påtaget mig at undervise i regning, skrivning og regnskabs
føring. Kl. 20.00 drikker vi the med et stykke ostebrød, og jeg bliver
da gerne inde hos familien for resten af aftenen, som altid går så
hurtig for mig. I vinteraftener læses alt hvad der kan overkommes;
Baumann havde fra Ivigtut, hvor han sidste år var kontrollør, en
mængde bøger med sig hertil, ikke knaldromaner, men rejsebeskri
velser, samfundsskildringer, skuespil og fortællinger af svenske, norske,
russiske, tyske og danske forfattere, lutter gode bøger; vi skiftes til
at læse højt og tager os gerne samtidig et glas sodavand med kognac
for at holde den gående. ... Endvidere synger og spiller fru Baumann
ganske brilliant, er munter og elskværdig og er lige så omhyggelig
for mig, som det kunne være mor hjemme. Hun kom op til landet
som lærerinde for sin fætters børn, fætteren var dengang læge ved

Danskere på Grønland. Kolonibestyrer i Godthåb, Brummerstedt, fotograferet
omkring 1891 sammen med daværende assistent, senere bestyrer i Frederikshåb,
G. Baumann og fru Sofia, født Binzer. Baumanns sidder t.v. i billedet. — Godt
håbs photographiske Anstalt fot.
Danes in Greenland about 1891. To the right Mr. Brummerstedt, the admini
strator of the settlement Godthåb, to the left his assistant G. Baumann, who
later became the administrator of Frederikshåb and the employer of Sofus
Jensen.

Godthåb, og blev efter 1/2 års forløb forlovet med Baumann, som
den gang var volontør der.
Som sagt, aftenen går hurtig og behagelig, og da ingen her er
natteravne, er den almindelige sengetid 10-10 1/2 aften. - God søvn,
mageligt arbejde, 3-4 timers daglig færden på ski, god mad, godt
humør, - er det så underligt, at jeg føler mig som et helt andet
menneske?
I butikken handles med urtekram, manufaktur, isenkram, 1er-,
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glas-, porcellænsvarer, rebslagerarbejde, tømmer o.m.a. Vi indhandler
spæk, lever, skind, fjer o.a., som der er faste priser på. I den gode
fangsttid, desværre kun om foråret, er det almindeligt, at en fanger
kommer med 150-200 pund spæk, som han får 4 øre for pundet
af. Det er mange penge for en grønlænder, 6-8 kr., egentlig for mange,
for letsindige som de er, hylder de alle det samme princip at bruge
hver en øre så hurtig som muligt. At gemme noget til vinteren,
enten af fødevarer eller penge, kan man ikke få dem til, skønt de
hver vinter får det samme smæk, en lang sultekur og fugtige, kolde
hytter. Nå det kommer jeg nu ind på senere.
En god dag på forsommeren går handelen i butikken som følger:
En times tid efter at der er ringet til handel begynder butikken at
fyldes af for størstedelen kvinder og børn; det er heroppe som hjemme
hvor folk heller ikke kan komme før henad den tid der skal lukkes.
De har alle penge mellem hænderne og køber ind rask væk, først og
fremmest tobak og kaffe, som de er meget forfaldne til. En almindelig
handel: en dame kommer med snottet ned i munden, hele hovedet
glinser i fedt, håret stinker af urinen det er vasket i, hele klædedrag
ten er om ikke dårlig så møgbeskidt, særken så mørk som en gulv
klud, sådan en levende møgkule kommer med næven fuld af penge
grinende over hele ansigtet og forlanger 1 / 2 pund kaffe, for 5 øre
ærter (bruges som løvetand), 1/2 pund kandis; „værs’go’“ siger jeg,
„kupanak“ (tak) siger hun, men står ellers ganske rolig og griner
over hele ansigtet; „vil du ikke have det?“ spørger jeg så. Jo natur
ligvis vil hun have det, men hun har ikke noget at tage det i; hun
forsøger at låne et tørklæde, men ingen kan undvære et, og så be
stemmer hun sig til at købe et lommetørklæde til 24 øre. I det ene
hjørne kommer kaffe, sukker og ærter mellem hinanden, så køber
hun 2 potter byggryn, 1 pot ærter og lidt laurbærblade (som kogt
sammen med sælkød giver en velsmagende ret der kaldes „suasset“),
i pund skonrogger (brød), skråtobak, røgtobak o.a., som altsammen
blandes i det øvrige af tørklædet. I et par hjørner, der bliver tilovers,
køber hun så hagl, krudt og fænghætter. Nu vil den underlige
skæbne, at hun har penge endnu at købe for; de regner meget dårligt
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Butikken i Frederikshåb. Selvom billedet er taget i 1937, har hverken interiøret
eller varelageret skiftet karakter, siden Sofus Jensen her betjente sine kunder. J. V. Helk fot.
Interior of the store at Frederikshåb, of which Sofus Jensen was in charge. Photo from 1937.

og betaler ikke mere end én ting ad gangen og er aldeles ude af
stand til i forvejen at regne ud, hvad de skal eller kan købe. Hun
begynder så med at forlange synåle, knapper, sytråd, bændler og
andre småting, til hun lige med ét kommer i tanke om, at hun vil
lave vælling; så køber hun 1 1/2 pd. ris, 1/4 pd. rosiner og 1/4 pd.
svedsker og, for at have noget at tage det i, 2 eller 3 alen stout, som
altid kan bruges. Endnu har hun et par øre at købe for, men da
hun ikke véd noget nyt at forlange, begynder hun forfra med kaffe,
sukker osv. til hver en øre er brugt. - Vi behøver ikke at reklamere
for butikken, de køber glade alt hvad pengene rækker. - Den egent
lige handelstid er fra 10-12, men om sommeren er den mange gange
fra 10-4 eller mere, når de f.eks. har fanget hval, og de står da så
mange, der kan være uden for disken, leende, snakkende, fløjtende
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og syngende, råbende i munden på hverandre; rive vittigheder af sig
gøre de i ét væk, og hvad mere de rive af sig, en ganske nederdrægtig
bunke småfjerte, så man til tider bliver helt fedtet i munden.
Det er nu noget man vænner sig til, og har man først gjort sig for
trolig med de uundgåelige gener, kan man endog føle sig tiltrukne
af folkene. De er alle uden undtagelse livlige og glade, oplagt til
kommers, når det skal være. Her på Vestkysten findes ikke længer
nogen ægte grønlænder, skibsbesætninger og danske, som bor heroppe,
har i forening bragt en blanding frem, der ganske vist er ikke så lidt
kønnere end den oprindelige befolkning, men som langt fra kan
måle sig med denne, hvad moral og kraft og dygtighed som fangere
angår. I tidligere tid før kristendommen indførtes, levede de et rejse
liv, idet de flyttede, efter som fangsten viste sig de forskellige steder.
De havde således ikke lejlighed til at opføre solide huse, som de nu
har, men boede for det meste i telt sommer og vinter, og deraf fulgte
så også, at kun de kraftige individer kunne trodse det barske klima.
Samlivet var mønsterværdigt. Ganske vist dræbte man de svagelige
børn og de gamle, der ikke kunne mere, men det var en nødvendig
hed; de giftede sig mangen gang alene, fordi en fanger ikke kan
undvære en kone, men samlivet var kærligt, og børnene bliver som
de vordende forsørgere opdraget med særlig omhu og (som den dag
idag) uden nogensinde at få prygl. Hvad de fangede var fælles, de
delte troligt med hverandre, så længe de havde noget; klæder
manglede de aldrig, de syede deres dragter af skind, som de fik af
sæler og fugle; der var i det hele taget ikke forskel på nogen, de var
alle enten lige rige eller lige fattige. Hvad fangstredskaber og be
fordringsmidler angår stod de gamle grønlændere vel højst af alle
naturfolk; de haves nok ligeså gode nu, men riffel og haglbøsse
bruges nu altid.
Først kom missionen og af hensyn til missionærerne bød den, at de
skulle bo på samme sted, uden hensyn til, om der blev fangst eller
ikke; så kom handelen med alt sit ødelæggende kram, og siden er
det gået ned ad bakke. Før havde de levet lykkelige og tilfredse, nu
kan de aldrig få nok. De sælger alt hvad de erhverver, skind, spæk
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og fjer, for for pengene at købe butiksvarer; om det så er klæde
dragten, så er de gået ud af deres gode skind, bogstaveligt talt, og
syr tøjet af bomuld, shirting og hvad andet vi har. Når en fanger
nu til dags kommer ind til kolonien fra en eller anden boplads, f.eks.
nu vinterdage, så er hans dragt gamle slidte sælskindsbukser, så med
tagne, at blæsten endog trænger igennem dem, en gammel uldtrøje
eller „islænder“, dækket af en tynd bomuldsanorak (trøje), og ellers
intet, der skærmer ham mod de 20-25 ° kulde, det mange gange har
været. Vi har haft flere tilfælde, hvor vi har måttet forbarme os
over sådanne „fremmede“ og ladet dem stå i køkkenet for at de
kunne komme til kræfter; de har været så medtagne, at de dårligt
har kunnet føre maden til munden. Den nød kendte de dog ikke i
gamle dage. Skønt det gennemgående er de dårligste fangere, der
bor ved kolonien, er de dog bedre klædte end ude ved bopladserne,
om ikke meget solidere, så dog nettere, idet de ved stadig at omgås
de danske bliver forfængelige.
Hvad „kivfakkeme“ angår (de faste arbejdere i handelens tjene
ste), da har de deres faste løn som udbetales til dem hver 14. dag, så
de har penge hele året rundt; ganske vist er lønnen så ussel, at kun
staten kan tænkes at lønne således, men alligevel, som grønlænderne
nu engang er, klarer de sig bedst på denne måde. Fangerne kan i
gode år tjene det dobbelte af en „kivfaks“ lønning, men han tjener
alle sine penge på en kort tid (foråret) og lever i den tid morderlig
højt, f.eks. drikker 4-5 mennesker mageligt 1/2 pd. kaffe om dagen
og indtager den øvrige føde efter samme målestok. Endvidere be
nytter han den tid til at forbedre sit hus ved at lave nye døre eller
nyt tag, da han regelmæssigt hver vinter bruger af nævnte ting til
brændsel uden at tænke over den sørgelige gevinst (kulden lige ind
i huset).
Men nu skal du høre lidt om klædedragten for dog at få noget af
alt denne gang. Her som hjemme er kvindfolkene det værste rak på
Guds grønne jord, de kan mageligt bruge alt, hvad manden tjener,
til pynt. At de kan være møgbeskidte og utroligt lasede, skrev jeg før,
men de kan også blive så nydelige i pynten, at ikke noget andet land
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har så smuk en nationaldragt som kvinden her i Grønland. Ved
højtider, konfirmation, barnedåb, bryllup og andre festligheder bru
ger de denne dragt, og gemmer den ellers meget omhyggeligt.
Håret er sat stramt op i en top, så stramt at huden sidder i folder,
og da det bæres således fra 4-5 års alderen, er følgen, at de fleste
bliver skaldede i 35-40 års alderen, en alder, som aldeles ikke er
alder hjemme, men som heroppe (hvad håret angår) er en høj alder.
De unge piger og pebermøer bruger rødt silkebånd om hårtoppen,
de unge koner og gamle med bruger blåt do., enkerne sort, og dem
der er kommet galt afsted uden for ægteskabet (i missionssproget
„har syndet svårligen“) grønt do. Man kan således altid se, hvem
man har for sig. De nævnes rødtoppe, grøntoppe osv., og grøntoppene
sætter de danske mest pris på, de er som regel de mest opvakte og
er udmærkede som tjenerinder. Præsten her har en meget dygtig
kokkepige, som en gang har været uartig. Om hovedet bærer de
silketørklæder, de ældre sorte, de yngre brogede. „Timiakken“ (trø
jen) er en pels af edderfugle eller alkeskind, med dunene indad og
et overtræk (anorak) af uldent smukt mønstret tøj, atlask, fløjel eller
silke; på selve „timiakken“ er endvidere hals- og armelinninger af
sort glathåret hundeskind. Benklæderne er korte og hverken til at
binde eller knappe; de når dårligt op over hofterne (noget de nu helt
mangler) og rækker kun ned til ovenfor knæet, og de holdes kun
oppe ved at slutte fast overalt. De består af de smukkeste spraglede
sælskind og er fortil broderede meget smukt og indsyet med strimler
af hvidt ren- eller hundeskind. Fodtøjet kaldes kamikker og består
af strømperne (sælskind syet med hårene indad) og den egentlige
støvle eller overtrækket, der er sælskind befriede for hårlaget og så

Som Ellen fra Jakobshavn så den festklædte grønlænderinde ud omkring år
1900. Fra perlekraven over den ternede anorak med det blomstrede silkebånd
omkring midjen, ned over de korte, rigt broderede, benklæder og kamikker
illustrerer dragten nøje Sofus Jensens beskrivelse. — Dr. Bentzen fot. 1901

.Ellery a young Greenland woman from the settlement ]akobshavnf 1901,
dressed in the typical festive dress described in the letters.
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rigelige, at der i foden mellem den og strømpen kan være et godt
lag hø eller lyng. Disse kamikker kan være lange, så de går op over
knæet, og er da farvede blå eller røde og broderede lige fra tåspidsen
og op; eller de er syet, så strømpen går op over knæet, og kantet med
sort hundeskind, medens overtrækket kun når til knæet og er garvet
snehvidt; selve knæet dækkes af blonder eller udhugget shirting, bag
hvilket der er forskellig farvede silkebånd. Hertil kommer endvidere,
at de unge piger bærer en svær halskrave af perler sat sammen i de
smukkeste mønstre, og de bærer alle brede, helst blomstrede, silke
bånd på kanten af deres overtræk (anorakken). Det er en dragt, der
er lige så dyr, som den er smuk, men råd til i /4 pd. grøn sæbe har
de sjældent. Hvor man kommer til at se særken, er denne altid en
mærkelig kontrast til det øvrige.
Mændene kan også være pyntede, men dog ikke så flotte. Mærke
lig nok bruger de ikke benklæder af skind til stads, de lader dem sy
af kirsej eller vadmel. Timiakken er den samme som kvindernes,
men de har en hætte til at slå op over hovedet. Kamikkerne er kun
korte, som almindelige fjederstøvler, og kan være brune, blå eller
hvide og uden broderi. Børnene er fra ganske små klædte som de
voksne.
Det er som sagt kun ved festlige lejligheder de er i stadsen, men
så får vi også set hver enkelt, idet de efter gammel skik alle møder
hos os danske for at trykke vore hænder og ønske os til lykke; ved
sådan lejlighed „gir vi den ligesom majestæten på Maltenborg“. Det er gennemgående små, men velklædte mennesker, og de fleste
endda kønne. Vor formand, der tillige er smed, er gift med en virke
lig skønhed med et fuldstændigt italiensk ansigt. Sort hår, store brune
øjne, sorte øjenbryn, den nydeligste profil og med et sjældent elsk
værdigt og klogt udtryk, og hvad der gør det helt godt, hun bærer
håret som de danske. En anden ung kone ligner fuldstændig en lille
bondepige hjemme (hun hedder Maren) ; hun har mørkeblå øjne
og blondt hår, er lys i huden med røde kinder. En tredie ung kone
er mere grønlandsk end de ovenfor nævnte, men ikke des tomindre
en ejendommelig skønhed, med et sjældent elskværdigt og, hvad
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der er sjældent blandt grønlændere, frimodigt væsen. Det er egentlig
de unge koner her, der er de kønneste. Af unge piger 17-22 år findes
kun tre, men de er heller ikke udsatte for at blive gifte. Mændene
her er gennemgående ikke så smukke som kvinderne; det kan også
være, at glansen skjules af det dårligt passede hår og skæg. Mens
mændenes gang ligner vor, kun at benene er ligesom lidt slatne af
at sidde i kajak, er kvindernes meget dårlig; jeg ved endnu ikke hvad
grunden er, om det er kravlen på fjelde eller den lange vinter sid
dende inde ved sytøj, men de går med fødderne indad og krumme
ben som et menneske, der bærer en tung byrde, eller, hvis de går på
lige vej, som en and. De er dog ikke svage i benene, og de kommer
i en utrolig hurtig fart op og ned ad fjeldene, selv på stejle steder,
hvor vi andre kører på rumpen.
De danser ganske brillant og er meget udholdende, der er ikke
noget der hedder at blive svimmel, og dans og sang er noget der hører
med til festerne heroppe. Nu i vinter har ingen råd til at holde
fødselsdag, ja ikke engang lyst, så sløjt er det, men fra april måned,
når fangsten begynder, og til julen over kan jeg godt regne med
dans hver fjortende dag eller mere. Der bliver danset ved højtiderne,
på de danske fødselsdage, når der bliver fanget hval (i sommer), når
der er skib på havnen og ved flere andre lejligheder. Om sommeren
i godt vejr danses der på vejen langs havnen, i dårligt vejr og vinter
dage i tømrerværkstedet. Grønlændernes dans kan jeg ikke stå for,
skønt vi mangler musik og godt dansegulv. Musikken her er kun 2
harmonikaer og en violin, vel at mærke, når den ikke er itu; for det
meste må vi nøjes med harmonikaerne. Da jeg kom, havde vi 2
violinspillere, hvoraf den ene var meget musikalsk, desværre er denne
nu blevet udstedsbestyrer og er rejst med den bedste musik.
Jeg vil beskrive dig dansen i værkstedet ved et gilde vi havde 2.
nytårsdag. Værkstedet var ryddet, en stor kasse lagt over 2 tønder
og det hele dækket af et stort flag, to stolper midt i værkstedet var
omvundet med flag og på hver anbragt 4 lys, det øvrige bjælkeværk
dækket af enebærkviste, ca. 70 små flag og vimpler ophængt på pas
sende steder, fire andre steder hver 2 lys (ialt 16). Det blev et vir4
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keligt smukt arrangement, grønt og flag på bjælkeværket til de krid
hvide vægge. Det er nok bedst, du får at vide, hvorfor det var fest.
Efter gammel skik (vi har i Guds velsignelse af gamle skikke og ved
tægter) giver bestyreren et gilde for kivfakkerne, som bliver bevær
tede med mad og drikke. Bestyreren gjorde et større nummer ud af
festen; alle kivfakkerne samt kateketen, forstanderen og formanden
for hvalfangsten fik brune bønner og flæsk, øl, snaps, æbleskiver og
punch, ovenpå det hele en god kæfert. Alle øvrige mænd og kvinder
fik hver en kop kaffe og for damernes vedkommende 2 kager, end
videre hver 4 glas øl og mændene en snaps, alle børnene hver et lille
rugbrød. Fra kl. 3-5 dans for børnene og fra 6-12 dans for voksne.
Hele aftenen til kl. 9 måtte jeg agere vært, idet kaffe, øl og snaps
blev udskænket i min lejlighed. Under et ophold, kaffekedlerne var
tømte og bragt over i smedien for at fyldes, sang de stemningsfulde
gæster „Der er et land, dets sted er højt mod Norden“ og det endda
flerstemmigt. Kl. henad 10 var jeg ovre at danse. At der var stem
ning kunne vi høre på lang afstand, og det viste sig, da jeg kom, at
alle, der på nogen måde kunne røre sig, var med i dansen. Musikken
klemte på af alle kræfter og de sidste revymelodier, fædrelandssange,
gamle hollændere og engelske reel, sekstur, 8 mands tur, fangedans
o.m.a. gik med liv og lystighed. Komiske masker manglede heller
ikke, vi lavede masker og klædte os ud det bedste vi kunne. Da der
stadig blev trådt sne ind, så gulvet blev slibrigt, måtte vi strø sand
på. En af de kæfererede kivfakker ville vise sig tjenstvillig, men tog
i sin omtågede tilstand fejl og slog uden at blinke 2 pd. oliemaling
ud på gulvet; var der ikke jubel før, så blev der det nu, og særlig da
synderen bagefter trillede om i sølet, før det var helt af gulvet. Man
danser heroppe så sveden hagler af en, og jeg dansede vals, polka,
mazurka o.m.a. til der ikke var en tør trevl på mig. Det er en sand
fornøjelse at danse med de grønlandske piger og da særlig vals, som
jeg har lært heroppe, der er ikke noget at slæbe på, man danser
næsten uden at holde på sin dame. Man 1er og sludrer rask væk under
dansen, puffer til hinanden og har megen morskab af at forstyrre hin
anden, men rigtig skal man danse, ellers vil damerne ikke mere.
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Dansen er søfolkenes erstatning for den hårde tid herop, og der
danses i skibstid hver aften. Det er ved sådanne lejligheder vi får
„de sidste nye“, som grønlænderne straks tilegner sig og kører på i
den første tid efter at skibet er gået.
Sang er noget grønlænderne sætter megen pris på, og musikalske
som de er, lærer de meget hurtigt enhver ny melodi, der kommer
herop. Jeg tror næsten de er fødte harmonikaspillere, for under dan
sen skiftes de til at spille, både mænd og kvinder, og vil man live lidt
op i musikken ved at give en snaps, er der gerne en halv snes stykker
der har spillet. Alle sange synges flerstemmigt, og de er selv i stand
til, endog særdeles godt, at danne understemmerne. Deres salmer og
koraler lærer de 4-stemmigt af kateketen og synger disse for os ved
højtiderne. Juleaften overværede jeg evangeliets oplæsning for grøn
lænderne, og der blev da sunget både med og uden orgelspil, så
smukt og stemningsfuldt, at man ingen steder hjemme hører noget
så godt. Juledags morgen, mens jeg lå i sengen og nød min the, stil
lede det egentlige sangkor, ca. 40 mennesker, uden for mine vinduer
og sang de smukke julesalmer. Det var mørkt, men klart frostvejr,
hvor det bliver lydt ude, og de klare, friske stemmer klang godt og
satte mig i en julestemning, jeg aldrig før har kendt.
Ja gamle dreng, nu får du ikke mere før måske næste år. Brevet
er ikke omhyggeligt skrevet, men der er dog tænkt på dig under dets
tilbliven. Første år er alt nyt, og man vil jo gerne meddele alt til
hver enkelt, og det er ikke noget lille arbejde, det kræver i hvert
tilfælde tid, og heroppe synes jeg denne er kostbar, den går hurtigere
end nogensinde før. Kan man undvære teater, koncert o.a., kan man
leve lykkeligt og tilfreds heroppe, jeg savner intet og ønsker intet
udover, at alle andre må være i stand til at leve så lykkeligt og til
freds, som jeg nu gør det.
Jeg sender dig mine bedste ønsker og håber at høre godt nyt fra
dig, det vil altid glæde mig at få brev fra dig.
Lev vel
din ven
Sofus Jensen
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Frederikshaab, den i. september 1900.

Kære ven!
Gud ved hvor lang tid siden det er jeg skrev til dig ... Jeg har været
meget doven til at skrive i år, og så har sommeren været for god
til at være inden døre, så mit arbejde har jeg besørget om aftenen,
som jeg ellers benytter til brevskrivning. Endvidere er jeg gået glip
af et par postlejligheder, idet jeg 2 gange har været på rejse til vore
udsteder. - Der er også en anden grund, en tid går solen ned så
ubelejligt, at der er for sent at tænde lys, man gider ikke rode med
tranlamperne, når der kun er en time til sengetid og i skumringen
kan man ikke udrette noget. Nu i aften, når jeg skriver til dig, har
jeg tændt lampen kl. 7 ...
Nå nu noget om forholdene her ved kolonien. — Denne, der er
bekendt for sin ubehagelige sommer med megen tåge og rå klam luft,
har hidtil ikke nær svaret til sit rygte, heldigvis. Ganske vist går vi
ikke fri for tågen, vi har den af og til, men dog mest morgen og
aften, således at det det meste af sommeren snarere har været for
godt end for dårligt. Vi har haft mange rare ture, bestyrerens og
jeg, ude mellem fjeldene; vi går nu så vidt muligt hver dag en lille
tur navnlig for fru Baumanns skyld, hun lider nemlig meget af
nervøs hovedpine og trænger til al den bevægelse hun på denne måde
kan få. Søndage og enkelte andre dage tager vi os en længere tur,
helst allesammen, hvis vi kan for arbejdet, og vi nyder da den stadig
lige interessante natur, plukker bregner, blomster og bær, hvoraf
her findes blåbær, der er langt mere velsmagende end hjemme, og
krikke-do. som jeg først tog for multebær og troede de kunne syltes,
hvad jeg nu til min store sorg erfarer ikke lader sig gøre. Krikkebær
er i så store mængder, at man måtte ønske det var muligt at sylte dem
og sælge dem hjemme, - i slet så store mængder findes blåbær ikke,
men her er dog mange af dem, og i hvert fald, hvor man så end
finder på at hvile sig på sine ture, kan man læske sig på de saftige
bær. Hvis man ellers kan være i fred for myg, så er et lille hvil med
blåbær og frisk elvvand en nydelse; man daser i den bløde lyng, taler
om nyt og gammelt, hvad man har hørt fra hjemmet, og hvad avi-

Udflugt med konebåd. Traditionen tro sidder kvinderne ved årerne. Manden
fungerer som styresmand. Konebådens konstruktion, skind syet over et skelet af
træ, ses tydeligt på billedet. Efter den tætte tåge, der hviler over landet i
baggrunden, at dømme, kan båden godt befinde sig nær Frederikshåb. - Mini
steriet for Grønland fot.

The “umiaq”, the women’s boat, transport craft along the Greenland coasts.
Made of sealskin, sewn together, on a wooden frame.

serne har bragt af vigtigt nyt ude fra den store, urolige verden.
Medens vi i ca. 20° varme undgår at komme til fjelds, så morer vi
os med i mere passende temperatur at kravle op og ned ad dem,
og særligt morsomt er det da at rutsje ned ad en lyngbeklædt bakke,
- man skal ikke have sit gode tøj på til sådanne ture, det er lige så
ofte vi er nødt til at rutsje på sten.
Vejrliget er slet ikke så galt her som du måske tror, vi ligger vist
ikke højere end Kristiania, men vi har meget is langs kysten det meste
af året, og den gør det køligere end her ellers ville være. Vi har det
meste af sommeren ca. 30 varme morgen og aften og 15-200 ved
middag. Sidste vinters højeste kuldegrad var 22 °, så lav temperatur

56
kan vist også observeres hjemme. Den tid af vinteren hvor solen
varmer godt, f.eks. søndag d. 18. febr., kan vise 130 kulde kl. 8
morgen og 120 varme kl. 12 middag, så man har forskellige kvaler;
man fyrer i kakkelovn fra morgenstunden, og må lade det gå ud
for ej at få det for varmt midt på dagen, og så igen fyre henad aften.
Går man ud på ski en sådan dag, må man skifte undertøj helt igen
nem, og jeg har endog fundet anledning til at hælde hele vandkandens
indhold ud over hovedet for at få sveden rigtig af kroppen. Hele
vinteren igennem bruger jeg dobbelt sæt undertøj om ugen for
stadig at få tørt på, når jeg kommer hjem. Den megen vask tager
på tøjet, men herregud, det skal jo alligevel ikke vare evigt.
Vi har alle været en tur i sommer pr. båd ind i fjorden bag
kolonien, hvor grønlænderne var ifærd med at fiske angmagssætter.
Disse småfisk (lodder) kommer på en bestemt tid og i så store
stimer, at de øses op med net på lange stænger i konebåde, for så at
henlægges til tørring på klipperne, - de udgør i fleste tilfælde vinter
forrådet og er således af stor vigtighed. 3 timers roning bragte os til
stedet, og vore telte, soveposer, madkasser m.m. kom i land. 4 telte
blev rejst, et til mandskabet, et til præsten og hans søn, et for
Baumann, hans kone og søn, og et for mig. Præstens kone egnede
sig ikke til at komme med. Med de telte, der i forvejen var rejst af
grønlænderne, dannede det hele en lille lejr. Samtlige landliggere
mødte naturligvis for at hilse på os, og Baumann glædede dem med
at give kaffe og cigarer. Vi spiste os en ekstra god middag, hvorefter
præsten holdt gudstjeneste. Prædikenen forstod jeg ikke et kvæk af,
men så meget desto mere fornøjelse fik jeg af de flerstemmigt sungne
salmer, der lød ganske brilliant i den stille aften. Efter endt guds
tjeneste og aftenthe gik vi mandfolk rundt på fangstpladsen, beså
udbyttet, der dels lå i små bunker, d.v.s. var tørrede, og dels lå
spredt ud på de nøgne dele af fjeldene, så store partier af disse
strålede af sølv. Desværre blev aftenen fordærvet for os af en tyk
råkold tåge, ellers var vi taget med en tur ud at fiske. Næste dags
middag afrejste vi igen, og blev fulgt ned til båden af hele befolk
ningen.
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Fangede angmagssætter lægges til tørring et sted på vestkysten. Mange steder
optræder disse sildelignende fisk på en bestemt tid om sommeren i så store
mængder, at de med ketsjere øses op i bådene. Stednavnet Angmagssalik på
østkysten betyder således stedet, hvor man fanger angmagssætter. — Dr. A.
Bertelsen fot.
The angmagssats, small fishes, were caught in summertime and were laid out
to dry on the rocks, for use during the winter.

Du tror naturligvis, at det må være en tarvelig fornøjelse og give
os en del bryderi, som når man hjemme tager afsted med madkasse,
men tro ikke det. Her i landet har vi fremmede en tjener på hver
finger, bestyreren har kok og tjenerinde, jeg har tjenerinde, og
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præstens har af og til 3 do. og ellers springer enhver grønlænder for
én så snart der er noget man ønsker, vel at mærke, når han tror han
kan tjene noget ved det. På en sådan tur som denne var vi i koloniens
rejsebåd, - kateketen var styrer og til roere havde vi Baumanns pige,
kokken og hans kone, to unge koner og en ung pige; desuden led
sages man altid af en kajakmand, der i tilfælde af is, skær og grunde
leder vejen for båden. Alle disse mennesker er tjenende ånder, de
rejser teltene (her til lands et stort arbejde, da bardunerne må
holdes af store sten, der først skal samles, man kan ikke slå pæle i
klippen), de henter vand, kokken laver mad, mens pigen dækker
bord, de andre sætter kasser og kister om bordet, så man kan sidde
bekvemt, de slår sengene op og lægger soveposerne til rette o.m.a.,
man har ikke spor at røre sig til. Der tages af bordet og sættes i
orden, laves til til næste dag, man får sin morgenthe og brød på
soveposen, alt uden at husmoderen behøver at tage en hånd med.
Man bliver i høj grad forvænt heroppe, man ikke så meget som
passer sin kakkelovn, ja, om jeg så ikke gad skrive mine breve selv,
kunne jeg få vor flinke udligger Jonas til at skrive et fejlfrit brev
efter diktat.
Hvis jeg ikke har omtalt Jonas før, så er han en grønlænder, der
er ualmindelig godt opvakt, og som er oplært til udligger, - han
aflagde et fuldstændigt fejlfrit regnskab, endda på dansk, for ud
stedet Avigait, som han passede sidste år. Desværre er der til vort
sydligste udsted udkommet en dansk mand, så Jonas, som den yngste,
må holdes her ved kolonien indtil videre; han er 5. mand til vore 4
udsteder. Her ved kolonien gør han god gavn, og i disse dage, hvor
jeg er alene om at styre hele kongeriget (bestyreren med familie er
på en 3 ugers rejse til I vigtut), klarer han butikken og fører sin part
af regnskabet til stor lettelse for mig.
Kolonien har især været besejlet af 3 skibe; desværre var jeg på
rejse da skib nr. 2 var her, men til gengæld havde jeg megen fornøjelse
af nr. 1, brig „Constance“. Denne føres af en københavner, William
Jensen ... 1. og 2. styrmand var ualmindelig pæne folk, fikse og
belevne. Passagererne var en pastor Sørensen, hans kone og 7 børn
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samt en ung, nydelig lærerinde, som skulle til Julianehåb, - de var
i land hver dag, mens vi lossede og ladede.
Skibet blev råbt an kl. 8 aften og lodsen tog straks afs ted, lidt
senere måtte hvalsluppeme ud for at bugsere det ind, og med disse
nåede vi skibet kl. n aften (jeg tog med) ... Vi havde naturligvis
liv på havnen de dage; forholdene tillader ikke skibet at fortøje ved
vor ladebro, ved lavvande ville det kæntre, om det kom så langt
ind, men det må så ligge for anker og fortøjes i klipperne. Skibets
storbåd og vor do. må da ros frem og tilbage med lasten, og hertil
og til at bringe varerne under tag har vi så foruden skibets og vore
egne folk 10-20 lejede, og disse er for det meste kvinder, idet fan
gerne tager ud på fangst i godt vejr. Til sådant arbejde er kvinderne
at foretrække, de driver ikke og har mere udholdenhed end mændene, og så er de så glade som dagen er lang. Ved kullemping kan
de gå hele dagen og endda danse deres 4 timer om aftenen. Her
danses så vidt muligt hver aften i skibstid og de nye melodier er pa
programmet hele aftenen, - for det meste kan en af besætningen
spille harmonika. Denne gang var besætningen nu ikke så dansende,
men så til gengæld begge styrmænd og præstens lærerinde. Skønt det for
hendes vedkommende var første gang, hun kom på nært hold af
grønlænderne, generede det hende ikke synderligt, hun nød dansen
og - lugten, som vi andre ... Skibet lå på havnen en halv snes dage,
og i den tid var passagererne daglig i land. Jeg havde stadig præstens
lærerinde til bords og blev med hver dag overbevist om, at præsten
ikke var narret med hende ... Jeg måtte vise hende rundt i kolonien,
gå i besøg med hende hos grønlænderne, ro hende til og fra skibet
o.m.a. ...
Bestyrerens med kone og søn er på en rejse til Ivigtut som før
nævnt og jeg har således travle dage for tiden. Sommeren her ved
kolonien giver en art hvaler, „kreporkakker“, til fangerne og de to
sidste år har været rigtig gode. Juli måned i år gav 5 mindre dyr,
august et på grund af dårligt vejr, og nu lidt ind i september har
vi fået et mindre og tre større dyr. Denne heldige fangst har givet
mig en del at gøre, vi har fået spæk, der skal skæres og udbrændes
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til tran, og grønlænderne har penge på lommen, så de kan ikke blive
færdige i butikken. De små dyr har givet 2.000-3.000 pund spæk, de
større 5.000-6.000 pund, og den sidste som den fedeste 10.831 pund
spæk. Du vil heraf forstå, at det ikke er så små dyr endda, mindre
godt kan du måske forstå, at fangerne tager dem fra både ved at
stikke dem med lænsere, når de sover, ganske vist er det både til
8 og 10 mand, men det er ligegodt spinkle og farefulde tingester til
sådan fangst, et eneste slag med halen er nok til at slå en båd i
stykker; dette er da også hændt engang, men dog for år tilbage. Af
kød afgiver disse dyr en mængde og her er til dato udlånt over
200 tønder til grønlænderne, at de kan salte kød til vinteren; en
tønde holder over 200 pund. Foruden tørres der en del, så føde er
her snarere for meget end for lidt af, det står som bylder ud af krop
pen på dem.
Jeg har også haft travlt med tørring af hø til gederne, bestyreren
har fået sit forråd indsamlet og godt tørret, præsten har derimod
haft sine folk for sent ude, så hans hø lader ikke til at skulle få godt
vejr, og i hvert fald har han ikke fået samlet nok. Hjemme i Jylland
er det vel aldrig faldet dig ind, at vi samlede hø i Grønland, at der
voksede noget, der kunne blive til hø i et sådant barsk klima, dog
har vi flere steder det dejligste høje saftige græs at slå. Endnu (jeg er ved at slutte brevet) er bestyrerens ikke kommet
hjem, han kan ikke komme frem for en vedholdende og kraftig
nordenvind, — af samme grund kan vort fartøj, der er afgået sydpå
med proviant til udstederne, heller ikke komme hjem, så jeg må nu
sætte arbejderne til at klargøre vort andet fartøj, så udstederne kan
få hele deres forsyning inden isen melder sig og standser al færdsel.
Samme fartøj skal først have ny agtermast eller stormast sat ind. Vi
har under bestyrerens fraværelse opført et lille hus til bødkerværk
sted, det er lyst tjæret (rødbrunt) med udskårne bjælker, vinduer
og døre malede grønne og hvide, et virkeligt pænt arbejde. Vi har
stadigvæk arbejde nok, når bare vi passer på at fordele det rigtigt.
Nu går snart posten herfra for sidste gang iår, så skal jeg leve på
mine breve og aviser til næste år — så kommer den vigtigste post,
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den der meddeler hvordan det er gået i vinterens løb, om familien er
rask, hvordan venner og bekendte har det. Den første post må du
helst sende bud med, - jeg håber at høre rigtig gode nyheder fra
dig, gid det må gå dig godt i alle måder til glæde for dig selv og
forældrene, ja og kæreste. Lev vel, hav det rigtig godt
din ven
Sofus Jensen
De aftrykte tekster er uddrag af en samling på ialt syv breve, skrevet i
tiden 1900-03 af Sofus Jensen i Frederikshåb til en soldaterkammerat i Dan
mark. De blev skænket til Handels- og Søfartsmuseet i 1966 af depotindehaver
R. Hauch, Holstebro. Brevene er privatbreve, ikke beregnet på at blive trykt,
og de har derfor måttet beskæres en smule; helt personlige ting er udeladt,
stavemåden er moderniseret, småfejl er rettet, men formålet har været så vidt
muligt at bevare den livlige og brede beretterstil, som gør brevene så levende,
samtidig med at de giver en masse småtræk til belysning af tilstandene på
stedet.
Om Sofus Jensen kan oplyses, at han blev født 1. oktober 1874 i Køben
havn. Han blev uddannet som kommis i købmandsfaget, men kort efter at
have aftjent sin værnepligt søgte han ind til Den Kgl. Grønlandske Handel
med den begrundelse, at han følte, at det år for år blev vanskeligere at arbejde
sig frem i sit fag. På grund af sine gode anbefalinger blev han antaget som
volontør, og i marts 1899 blev han sendt til Frederikshåb ombord på den
gamle grønlandsfarer briggen „Tjalfe“. At han har fået meget ud af sit op
hold deroppe og har gjort god fyldest, vidner brevene om, og man tvivler
ikke et øjeblik på, at han er kommet i et godt forhold til befolkningen.

En hjertelig tak for leveringen af billedmaterialet bringes Arktisk Institut
ved dets leder oberst J. V. Helk.
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LETTERS FROM GREENLAND - 1900
Summary

Two hundred and fifty years ago, in 1721, a priest of the Danish-Norwegian
kingdom, Hans Egede, bom in Norway, landed in Greenland. There were small
settlements of Northmen in Greenland in the Middle Ages but there had been
no contact with them from Scandinavia since the fifteenth century. With the
blessing of the Danish king Hans Egede hoped to convert the descendants
of these early settlers who were Catholics, to protestantism. Nobody was
aware of the fact that they had died out long ago and that Eskimoes now
lived along the inhospitable coast of Greenland, where they were able to
exist in the Arctic climate thanks to their very specialized culture based
upon the seal. After his first disappointment Hans Egede worked selflessly
and zealously as a missionary among the Eskimoes and, after this period,
European culture and Christendom began to exert an ever-increasing influence
upon Greenland. Denmark began to colonize the country. Trading stations
were established and goods from Denmark bartered for local articles. Green
land is now part of the kingdom of Denmark, which for many years has
followed a policy of protection in order to safeguard the population as much
as possible from disease, alcoholism and those other blessings of civilisation
which have proved so fatal wherever colonization has taken place in the
world.
Today the drums of the angakoks (shamans) are silenced, the people of
Greenland are Christian and strongly influenced by Danish culture, technology
and way of life. The native population has also received a strong mixture of
European blood. There is very little left of the ancient Eskimo culture which
Hans Egede took up the fight against. Nevertheless, despite all this, the
Greenlanders have kept not only their own language but also a very definite
national identity.
The article includes a couple of letters written by Sofus Jensen, a young
Dane who was sent to Frederikshåb in 1899 to take charge of the trading
station. The work was not particularly onerous and during the long winters
he had time to write long letters to friends back home in Denmark describing
life in the little community. Apart from himself the only Danes in Frederiks
håb were the priest, the colony manager and their families. Even in the cold
dark winters there were pleasures enough: he fished, hunted, skied and
travelled by dog sledge. In the summer he went out by boat or made excur
sions into the mountains and enjoyed the magnificent scenery. Two or three
times a year there was great excitement when a ship arrived from Denmark
(sailing ships as they were at that time), with provisions, mail and news
papers, and fresh faces. He describes the everyday life of Danes and Green
landers, in their home where they kept up the comfortable Danish fashion,
and in the store where Greenlanders came to buy and to exchange gossip. He
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describes their costume and their customs including a vivid account of one
of the chief forms of entertainment, their gay dance festivals.
All this is, of course, as seen through Danish eyes and from a Danish point
of view. Like all Europeans Sofus Jensen has a sharp and critical attitude
towards the “faults” of the Greenlanders, and presumably they regarded him
equally critically. But in reality he liked them and was well disposed towards
them, a characteristic he shares with most Danes who have served in Green
land. But under the circumstances it would be too much to expect any real
deep understanding of the culture and psyche of a people so foreign to him,
although fortunately there have been many other Danes for whom this has
been true.

SØMANDSGRAVSTEN PÅ SILD
Af

Hugo Krohn

På kirkegårdene på de frisiske øer, der strækker sig
fra Holland til Danmark, er bevaret en anselig
række gravsten, hvoraf ikke få er lagt over skibs
førere og hvalfangerkommandører. Mange af dem
er prydet med relieffer af skibe. En af de bedste
kendere af den vestslesvigske ø Silds historie, per
sonalhistorie og kultur, sagfører dr.jur. Hugo Krohn,
har gjort en stor indsats for at redde gravstenene
på denne ø. Han fortæller her om dem og om de
folk, de er lagt over. Det er et ikke uvigtigt kapitel
af dansk søfarts historie, vi lærer at kende.

Øen Sild (tysk Sylt) er den nordligste af de nordfrisiske øer i for

bundsrepublikken Tyskland. Den måler knapt ioo km2. Omtrent
halvdelen deraf er klitter, hede og anden ødemark. Indtil øen blev
berømt for sine bade- og kursteder omkring midten af 1800-talIet.
var den kun tyndt befolket, da den ikke havde megen jord, som
kunne udnyttes til landbrug. Omkring 1600 havde den kun ca. 1500
indbyggere. Antallet var op mod 1800 steget til omtrent 2700, i
i860 var der 2900, i 1880 3100, i 1890 3900, i 1910 4900 og i 1933
ca. 7500 indbyggere. I vore dage bor der omkr. 25.000 mennesker,
og hertil kommer over 100.000 kurgæster i sommersæsonen.
Sild hører til det tidligere hertugdømme Slesvig, men den nord
ligste del, Listland, var en enklave henhørende til kongeriget Dan
mark under Ribe amt; dets få beboere, hovedsagelig af frisisk af
stamning, hørte dog i kirkelig henseende til Keitum, hvor de også
blev begravet.
1735 klev Ø-friserne af Christian VI fritaget for regulær krigstje
neste. For at forøge deres knappe næring var mændene fra Sild
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(sildringerne) siden arilds tid taget på fiskeri. Fangsten af kuller,
som kendes tilbage til 1200-tallet, og dernæst sildefiskeriet, som fra
ca. 1425 dreves fra Helgoland, forårsagede svære tab af fartøjer og
mennesker, især omkring år 1600. Da hollænderne på denne tid
begyndte hvalfangsten i de arktiske farvande, så sildringeme her
deres chance. De kom ligesom de øvrige ø-frisere i de følgende mange
år til at udgøre et betydeligt kontingent af de kommandører (som
man kaldte kaptajnerne på hvalfangerskibene) og andre skibsoffi
cerer, der deltog i den hamborgske, hollandske, danske og engelske
hval- og robbefangst. Efterhånden som fangstresultaterne blev mere
og mere dårlige, gik mange over i handelsfarten og sejlede fra Ham
borg, Altona, København, Amsterdam, Bremen og Flensborg på
Østasien (Bengalen, Trankebar, Kina) og på Vestafrika og Vest
indien (slavetransport, sukker- og kaffefart). Skibene tilhørte ofte
statsunderstøttede handelskompagnier.
Søfarten i sig selv krævede store ofre af menneskeliv og materiel,
og også på anden måde var sømandens liv farefuldt; på vestindiefar
terne hærgede f.eks. tropesygdommene, især den gule feber. Mange
tab skete ved strandinger på kysten. Således mistede smakkeskipper
Teide Bohn fra Morsum i 1744 på rejse fra Sild til Amsterdam med
sømænd til den hollandske hvalfangerflåde 83 søfolk, dvs. ca. en
sjettedel af øens søfarende befolkning. I de mange søkrige i 1600-,
1700- og 1800-tallet omkom ligeledes talrige søfolk fra øen, så man
kan næsten sige, at den mandlige del af befolkningen ligefrem blev
decimeret.
De døde blev, når de var i rum sø, overgivet til havet og ellers
begravet på de arktiske øer, på Jan Mayen således under Bjørne
bjerget. I præstegården i Morsum opbevaredes en 28 cm høj, uregel
mæssig formet rød sandsten, afknækket forneden, med følgende ind
ridsede tekst i kursivskrift: „St. Marten Peeters gestorven d. 11. May
Ao 1722 im 12. Jar synes olders op d. utreis na gronlant“ (St. Marten
Peeters, død 12. maj anno 1722 i 12 års alder på udrejsen til Grøn
land). På et trækors på Spitsbergen (Svalbard), nær den 80. bredde
grad, lød indskriften: „Hier leut begraven Michel Pieter van Silt opt
5
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Schip de Mey Boom. Darop Commandeur Class Daniels Meeijer“
(Her ligger begravet Michel Pieter fra Sild på skibet „De Mey Boom“
(„Majstangen“)} ført af kommandør Class Daniels Meeijer).
Kaptajnerne og deres besætning købte i de store havne de råt til
huggede stenplader, de skulle bruge til deres egne gravsten. Mejslerne
blev lavet af landsbysmedene hjemme. Mens de var på langfart, lod
søfolkene stenhuggerne begynde på det forberedende arbejde, idet de
fik dem til at hugge skriftsteder og ornamenter. Livet blev ikke
sjældent sammenlignet med en sørejse, og den himmelske havn, som
skibet kastede anker i, blev ofte taget helt bogstaveligt af stenhug
gerne. På andre sten ses oven over den med ranker omgivne indskrift
Kristus med korsfanen, sindbilledet på retfærdigheden, Kristus med
sejrskronen, symbolerne på tro, håb og kærlighed osv. En særlig be
tydning har de udhuggede tulipaner og roser på stilke med blade.
De øverste blomster forestiller forældreparret, de andre på faderens
side sønnerne og på moderens side døtrene. Når et familiemedlem er
død, tilkendegives det ved at blomsterstilken er overhugget eller
afbrækket.
Gravindskrifterne på kirkegårdene i Rantum, Westerland, Keitum
og Morsum var indtil begyndelsen af 1600-tallet affattet på plattysk.
Først efter 1675 benyttede man højtysk, som var kirkesproget. I 1604
udfærdigede de nordfrisiske syv herreder en bestemmelse om, at hvert
hus skulle have anvist sin egen begravelsesplads, men dette blev først
gennemført fra 1837 på Sild som forøvrigt andetsteds i Slesvig og
Holsten. Kirkegården og kirken i Rantum blev nedlagt i 1799 som
følge af den vedvarende sandflugt, og sognet blev sluttet sammen
med Westerland, efter at den gamle kirke i Westerland allerede i

Kortskitse over øen Sild (Sylt) med angivelse af de i teksten forekommende
stednavne.

Map of the Island of Sylt (Schleswig) with place-names mentioned in the
article.
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1634 havde måttet flyttes fra klitterne i vest hen i østenden af
landsbyen.
I Morsum er de fleste gamle gravsten forsvundet. Nogle af dem
ligger endnu som trin foran indgange og døre. På vestsiden af kirken,
der formentlig er den ældste af øens kirker (fra 1200-tallet), står der
endnu et gravmæle af rød kalksten fra sidst i 1700-tallet med et
relief af et tremastet skib. Den oprindelige indskrift er slebet af og
erstattet af de påmalede ord Peter Sparbom. Peter Petersen Sparbom
(1742-1834) var kaptajn og rådmand i Morsum. Han har øjensynlig
købt den kasserede sten og ladet den oprindelige tekst fjerne.
Foran den søndre kirkedør ligger der en stor og tung gravsten
over skipper Bunde Bleichen og hans enke Inge. I dødslisten fra
Morsum angives under 12. maj 1771: „Bunje Bleicken fra Wall,
smakkeskipper, døde ud for Hörnum på rejse fra Holland (Amster
dam), 57 år 9 uger 4 dage gammel“. Smakkerne eller smakskibene
var mindre kystfartøjer, som førte søfolkene fra øerne som passagerer
til Hamburg, Altona eller Amsterdam, hvorfra de gik ud med hval
fangerne. Deres 25-årige søn Bleich Bundis fik efter medejernes ønske
faderens smakskib at føre, så han kunne forsørge sin mor og sine
mange faderløse søskende. Desværre kæntrede det samme år 9.
oktober på hjemrejsen fra Amsterdam. Af de ialt 19 ombordværende
druknede han, hans bror Bleick Jensen og fem passagerer. Hans lig
blev fundet 13. november ilandskyllet på stranden ved Hörnum. Der
kendes ingen gravsten over ham. Måske har hans navn stået på
forældrenes sten; der findes dog intet spor deraf. Bunde Bleickens
enke Inge døde 9. april 1796, næsten 73 år gammel. Hun var mor
til 11 børn, hvoraf allerede 8 var døde.
På den anden kirkegård i Westerland, et nyanlæg fra 1907, ligger
gravstenen over den berømte grønlandskommandør og kgl. strand
inspektør på Sild, Lorens Petersen Hahn (1668-1747). En af hans
efterfølgere har, som det tidligere ikke var ualmindeligt, ladet det
oprindelige navn Hahn mejsle bort og i stedet for sat sit eget navn
Prott på den store meget smukke stenplade. I sine unge år (1689-90)
deltog Hahn i den dansk-allierede skibsekspedition fra Listerdyb mod
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Gravsten på Morsum kirkegård over Peter Sparbom (1742-1834). Stenen er
brugt for anden gang; den har oprindelig været lagt over en ukendt søfarende,
men den første indskrift fra 1700-tallet er afslebet. Skibsrelieffet blev dog
stående. Fot. Günther Hausmann, Wenningstedt.

Gravestone of Peter Sparbom (1742-1834), in Morsum churchyard. Originally
it covered the grave of an unknown seaman of the 18th century, but the in
scription was obliterated and it was used for the second time still with the
ship relief.
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kong Jakob i England. Han var den af øens hvalfangstkommandører,
der var mest heldig, idet han som fører af hamborgskibene „De
swaerte Arend“ og „Stadswelvaert“ i årene 1693-1735 fangede 169
hvaler. Under den spanske arvefølgekrig, som afsluttedes med freden i
Utrecht 1713, og som sikrede den fri handelsfart på verdenshavene,
oprettede han 18. aug. 1705 sammen med 21 andre hvalfangst
kommandører fra Hamborg et såkaldt admiralskab (konvoj tjenes te)
for fælles forsvar mod fjenderne tilsøs. Hans prægtige hus, bygget
1699, er nu overflyttet til frilandsmuseet i Kiel med al dets oprindelige
indbo. Det blev indviet her på hans 300 års fødselsdag.
På den gamle kirkegård i Westerland findes endnu en række inter
essante gravsten. Der er f.eks. en over ostindiekaptajnen Boy Michel
Boysen (1743-91), som senere blev „landsbefuldmægtig“. I 1783
drog han ud med varer til en værdi af ca. 60.000 rigsdaler og vendte
i 1785 tilbage til København med værdier for 302.000 rigsdaler.
Interessante er ligeledes to gravsten over kaptajn Dirk Meinerts Hahn
(1804-60) og hustru. Han førte i 1838-39 på sit skib med 16 mands
besætning 197 udvandrere, der blev forfulgt for deres tros skyld, til
Sydaustralien, hvor de til minde om ham kaldte deres koloni
Hahndorf. Hans levnedsbeskrivelse findes i arkivet i Westerland. End
videre findes her gravstenene over Peter Nicolay Lassen (1783-1848)
og hustru. Han var nordmand, født i Bergen, og blev i 1809 som
fører af et norsk kaperskib jaget ind på stranden på Sild af eng
lænderne. Her blev han gift og blev senere strandfoged. Med sin
hustru fik han 21 børn, og næsten alle deres sønner blev kaptajner.
De døde, som drev i land på øen, blev oprindelig begravet på
kirkegården. I 1799 spredte den gule feber sig fra Havana til Syd
europa; den krævede ialt ca. 150.000 menneskeliv, og på grund af
frygt for smitte blev ilanddrevne lig efter 1805 straks begravet i
klitterne. Først i 1854 blev der anlagt en „begravelsesplads for hjem
løse“ i Westerland; det skete på foranledning af strandfogden i Wester
land, Wulf Hansen Decker, en efterkommer af Lorens Petersen Hahn,
og Tysklands første kvindelige tandlæge, Dr. med. of Dental Surgery
Henriette Tiburtius, født Pageisen, en efterkommer af T. H. Teunis
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Gravsten på Keitum kirkegård over hvalfangerkommandøren Teunis Hansen
Teunis (1778-1819) og hustru Inge (1766-1842). Fot. Günther Hausmann.
Gravestone of the Commander of a whaling-ship, Teunis Hansen Teunis
(1778-1819), and his wife. Keitum churchyard.

fra Wenningstedt. Indtil 1907, da man gik over til at begrave strand
vaskerne på den nye kirkegård, fandt ialt 52 ukendte og ét identifi
ceret lig deres hvileplads her.
De fleste af de endnu bevarede gamle kaptajnsgravsten findes på
kirkegården i Keitum. Mange er gået tabt i tidens løb. I ældre
tid, før sildringeme blev hvalfangere og koffardisøfolk, brugte man
kun små gravsten, for det meste blot med de dødes initialer og et
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årstal. En del af disse findes endnu. Først da velstanden steg, gik
man over til at bruge store gravsten i pladeform. De blev, som nævnt,
senere ofte benyttet én gang til eller solgt til efterkommerne. I kriseog krigstider kunne det hænde, at gravsten undertiden blev stjålet
eller afslebet, så de kunne bruges igen, hvis ikke de blev brugt som
dørtrin foran indgangen til huse og gårde, eller de blev anvendt som
dæksten over rensebrønde og afløb.
Den smukke røde stenplade over Paul Peter Paulsen (1728-1806),
som i sin tid var eneejer af Listland, findes nu i hjemstavnsmuseet
i Keitum. Den er prydet med en krone over de to slesvigske løver.
En anden gammel plade med årstallet 1767 ligger endnu på sin
gamle plads; den fik i 1923 navnet Niels Diedrichsen, List, indhugget
i stedet for det oprindelige, nu ukendte navn.
Urørte ligger gravstenene over kaptajn Peter Theide Clemenz
(1766-1828) i familiegravstedet vest for kirken og over kaptajnerne
Andreas Friedrichsen {Frödden), gift med en datter af kaptajn Peter
Erken Schmidt fra Archsum, og Paul Boysen (død 1795) ^ra Wen
ningstedt og hans hustru Dürken (død 1805). Uændret er ligeledes
gravstedet for familien Hans Hansen Teunis {Tönis) de Jonge, som
stammede fra Tvismark på Rømø og i sine unge år kom til Sild
1771, hvor han giftede sig med en bondedatter fra List. Han var en
af øens mest fremgangsrige hval- og robbefangere. Han gik som
kommandør på „Anna Maria“, hvis kompas forøvrigt opbevares på
museet i Flensborg, fra 1767 til 1801 på fangst og nedlagde ialt 127
hvaler. Sin første rejse foretog han på faderen, H.H. Tönis den
ældres skib; da var han knap 8 år gammel. De to smukke gravmæler
over ham og hans kone, hugget af stenhugger Preu i Hamborg, har
indskrifter, som fortæller om dem begge:
Hier Ruhet
Seelig
Hans Hansen
TEUNIS
gebohren auf Röm d. 9. Octbr. 1746
gestorben in Altona d. 9. July 1803
Sein Alter 56 Jahr 9 Monath
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In seiner frühen Jugend wurde
er zur Grönländischen-Seefahrt
angeführt wo rauf er 47 Reisen
davon 37 als Commandeur
und die mehresten mit glücklichem
Erfolg gethan. Strebsahm
war er als Versorger für
die Seinen dabey lag ihm
die Erzieung Seiner längst
Mutter Lose-Kinder
sehr am hertzen. Fyr
beydes danken selbige ihm
noch im grabe

(Her hviler den salige Hans Hansen Teunis, født på Rømø 9. okt. 1746, død
i Altona 9. juli 1803 i sin alders 56 år og 9 måneder. Fra sin tidlige ungdom
deltog han i den grønlandske søfart og foretog ialt 47 rejser deraf 37 som
kommandør, og de fleste med heldigt resultat. Han var en stræbsom forsørger
for sin familie og tog sig især opdragelsen af sine tidligt moderløse børn til
hjerte. Derfor takker disse ham i hans grav).

Hier Ruhet
in Gott
Margaretha
TEUNIS
gebohme Jürgens
Sie ward gebohren zu List
Anno 1746 d. 29. Octobr.
starb Ao 1785 d. 3. Januari
nachdem sie 13 Jahre 2 Mon.
und 5 Tage in der Zährtlichsten Ehe gelebet und
in derselben 3 Söhne und
3 Töchter gezeuget hatte.
Sie bahnte sich schon hier durch
ihre Tugend und wahre menschenfreundschaft den Weg
zu jenem unverweltlichem Erbe
wo sie jetzt den Lohn ihrer Wercke durch den Genusz der ewig
und über allemaas wigtigen
Herlichkeit einerdtet.
G. C. Preu. sc. in Hamburg
(Her hviler i Gud Margaretha Teunis, født Jürgens. Hun blev født anno 1746
d. 29. okt. og døde anno 1785 d. 3. januar, efter at hun havde levet 13 år 2
måneder og 5 dage i det kærligste ægteskab og i dette havde født 3 sønner og
3 døtre. Ved sin dyd og sande menneskekærlighed banede hun sig herved
vejen til hin himmelske arv, hvor hun nu høster lønnen for sine gerninger
i nydelsen af den evige og over al måde attråværdige herlighed.
G. G. Preu i Hamburg huggede stenen).
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Stenene er beskrevet og afbildet i Wanda Oesaus bøger „Hamburgs
Grönlandfahrt“ s. 197, 22 f. og „Schleswig-Holsteins Grönlandfahrt“
tavle XXXII.
Over hans søn Jürgen Hans Teunis (1786-1825), som var måneds
løjtnant under englænderkrigen, er ingen gravsten sat. Han forsvandt
med skib og besætning i århundredets største stormflod 4.-5. febr.
1825 mellem Skagen og den engelske Kanal på rejse fra Hamborg
til Hull. Han førte hvalfangeren „Najaden“ af Flensborg og var
formodentlig den sidste grønlandskommandør på Sild.
Hans Hansen Teunis’ ældste søn, Teunis Hansen Teunis (17781819) døde på hjemrejsen fra Grønland og blev begravet i Keitum.
Hans farter med skibet „Geheimer Conferenzrat Blücher“ er beskrevet
udførligt af E. Römer (Seewarte, hæfte 5, 1941). Han var gift med
Inge, en datter af skibsfører Paul Boysen og hustru Dürken (nævnt
tidligere).
Hans broder Hans Teunis (1783-1826) gik ned med sit skib ud
for Island.
Den første aktion for at redde de gamle gravsten begyndte 1938.
Et menighedsrådsmedlem, skibsbygningsingeniør Jens Uhl i Keitum,
samlede nogle af de smukkeste sten, ialt ca. 50, og lod dem anbringe
syd for Keitum kirke. Her blev de desværre hurtigt overgroet og for
vitrede snart. For nogle år siden lykkedes det forfatteren af denne
artikel med økonomiske støtte fra Axel Springer Stiftung i Berlin at
få opstillet de første 23 af disse sten tillige med nogle andre gravsten
på den ny afdeling af kirkegården, efter at de var blevet renset,
imprægneret og opmålet.
De vigtigste af disse gravsten er (taget fra vest til øst) :
Nr. 1: Maiken J. Petersen, født Schwennen (1810-82) og hendes
mand Ingwer Lorenz Petersen, født 1812 som søn af Ebe Peter
Frödden (nr. 17), død på tilbagerejsen fra Brasilien til Stockholm.
Han var 2. styrmand på kaptajn Dirk Meinert Hahns berømte rejse
til Sydaustralien 1838-39 (se tidligere).
Nr. 2: Meinert Jansen = Manne Jensen ( 1767-1853), skibskaptajn
i Keitum. Han tog styrmandseksamen i København 1787 og erhvcr-

De første 23 gravsten på Keitum kirkegård, som ved forfatterens indsats blev
renset, opmålet og nyopstillet. Fot. Günther Hausmann.
23 gravestones which were cleaned and restored in Keitum churchyard on the
author’s initiative.

vede borgerret 1805-06 i Trondhjem. Han gik 1809-14 på togt som
månedsløjtnant på danske kanonbåde i Nordsøen mod englænderne.
Han var oldebarn af Lorens Petersen Hahn (se tidligere), hvis datter
Merret var gift med Manne Jens Eben (1705-46). Han forsvandt
som kaptajn på Asiatisk Kompagnis fregat „Tranquebar“, da dette
blev borte med mand og mus på tilbagerejsen fra Ostindien til
København. Et indgraveret sølvbæger, et såkaldt kaptajnsbæger, med
hans navnetræk opbevares endnu i familien. — Meinert Jansens far
var vestindiekaptajnen Jens Mannis (= Jan Meinert Jansen, 17381813), som fra 1781 til 1788 førte „Vier Gebroeders“ for rederen
Peter de Voss over verdenshavene til Arkangelsk og Santo Domingo.
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Fra hans sejltid er der endnu opbevaret en samling på ca. ioo breve,
der er interessante både fra et økonomisk og personalhistorisk syns
punkt. En portrætmedaljon af Meinert Jansen opbevares i familiens
gamle hjem. En medaljon af hans hustru Ohmken Eben er nu for
svundet og kendes kun fra fotografi. Hendes far var kaptajn på
Vestindien og fra 1773 borger i København Peter Andreas Eben fra
Tinnum (1735-95). Den gamle granitsten har foruden de personlige
data indskriften „Verehrung und Dankbarkeit“ (højagtelse og tak
nemlighed).
I nærheden er (nr. 3) gravstedet for hans søn, vestindiekaptajnen
Peter Andreas Janssen (1813-81), og hustru Margarethe f. Teunis
(1819-93), som sl°g sig ned i Wenningstedt. Her er også en minde
indskrift for deres søn Jürgen Meinert Janssen, som omkom ved
Hebriderne 1879. En anden søn, der oprindelig var sømand, ud
vandrede til USA og blev stamfar til en stor familie.
Gravstenen nr. 4 er lagt over Jürgen Lorenzen (1744-1803) og
hustru Helena (1756-1824), datter af Jens Nielsen. Den måler 182 X
123 cm og er smykket med kartucher og symmetrisk rankeværk. For
oven i det kronede dobbeltskjold ses initialerne J L og HL. Før
Jürgen Lorenzen giftede sig til Munkmarscher Mølle ved Pander,
var han kaptajn og fo’r på Vestindien: St. Thomas, St. Croix, St. Jan,
Port au Prince, St. Domingo på Haiti. Han var barnebarn af færge
manden i Morsum Jacob Jürgens, som i 1652 fordrev „danske“
fiskere under den kongelige del fra Höntjeøstersbanken ud for List,
som hørte til den hertugelige del.
Stenen nr. 5 er sat over Peter Peter Fr'ôdden (1773-1838) fra
Tinnum og hustru Gondel (1773-1853), født Wulf Haulken (Hindrichs). Frödden var rådsherre („Ratmann“) og hun en efterkom
mer af Silds kronikør, Jens Swennen fra Archsum.
Nr. 6: en stor sten sat over den mangeårige sognepræst Erasmus
Fangel (1750-1834) og hustru. Han stammede fra Nordborg på
Als og førte fra ca. 1800 en fortegnelse over dem, der var „blevet“
på søen, dvs. omkommet.
Nr. 7 er lagt over ægteparret Henrich (Haulk} Wulf Hendricks
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Den i forsinket barokstil udsmykkede gravsten for kaptajn og møller Jürgen
Lorenzen (1744-1803) og hustru Helena (1756-1824) på Keitum kirkegård
(nr. 4 i listen). Fot. Günther Hausmann.
Gravestone of Captain and Miller Jürgen Lorenzen (1744-1803) and his
wife. Keitum churchyard.
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(Haulken) (1777-1833) og hustru Maycken, f. Hansen Möller (1776—
1843). Haulk er den sild-frisiske navneform for Hinrich. Begge ned
stammede fra søfarerfamilier. Han var ligeledes en efterkommer af
kronikøren Jens Swennen, og hun var barnebarn af kapt. Matz
Bleicken (nr. 14) og oldebarn af pastorerne Jacobus Krupp og
Joachimus Rhan i Keitum.
Nr. 8 er en meget smuk rødlig stenplade (182 X 115 cm), sat over
Inken Knut Pettersen (1740-84), som døde ung under en epidemi
på øen, og hendes ægtemand Knut Pettersen (1737-1800). Foroven
ses i en oval den opstandne Kristus med indskriften på siden: „Ich
bin die Auferstehung und das Leben...“ ( Jeg er opstandelsen og
livet..., Johs, ii, 25-27), og derover ophængte blomstergrene.
Teksten står i ophøjede bogstaver: „Hierunter ruhet INKEN KNUT
PETTERSEN gebohrenen MANNIS in Keitum ... 7 Kinder ...
Weiber die da Kinder zeugen und dabey im Glauben stehen, die hat
Jesus ihm zu eigen selbsten ewig ausersehen; dieses lindert mir mein
Schmerz. Ruh, weyland Sehr geliebtes Herz“ (Herunder hviler Inken
Knut Pettersen, født Mannis, i Keitum ... 7 børn . . . Kvinder, som
føder børn og er troende, har Jesus selv udvalgt som sine til evig tid;
dette lindrer min smerte. Hvil, du hjerte, som jeg fordums elskede
så højt). Nedenunder findes indskriften for hendes mand, grønlands
kommandøren Knut Pettersen. Hustruen var en datter af kaptajn
Manne Jens Eben, som fo’r på Trankebar (se tidligere); han var
gift med Merret (1709-88), en datter af den berømte hvalfangst
kommandør og strandinspektør Lorens Petersen Hahn (jfr. tidligere).
Nr. g: Catharina Lützjacob (Lucia Røder), født i Keitum (1716),
død på List 1741. Hun var gift med den danske toldforvalter
Carol(us) Røder jun. (1699-1727) og var en datter af pastor Paul
Hansen i Keitum. En toldsten fra List med Christian V’s monogram
står nu i Sylter Heimatmuseum i Keitum. Under en krone er ind
hugget C 5 og kongens valgsprog „Pietate et Justitia“ (ved fromhed
og retfærdighed), samt „Lister Dybs Told Cammer 1682“. Toldstedet
på List, oprettet ca. 1680, kontrollerede indsejlingen på Listerdyb. Gravpladen måler 180 X 57 cm og er prydet med akantusblade og
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Gravsten i folkelig rokokostil over kaptajn Matz Bleicken (1707-77) og hustru
Karen (1711-92). Keitum kirkegård (nr. 14 i listen). Fot. Diploming. Peter
Haake.
Gravestone of Captain Matz Bleicken (1707-1777) and his wife. Keitum
churchyard.
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englehoveder; den ovale indskriftskartuche er kranset med laurbær,
og bogstaverne er ophøjede. Forneden er der et skriftsted i rundt felt.
Nr. 11: skipper Dirk {Erich} Petersen (1808-77), et oldebarn af
Lorens Petersen Hahn. Skriftsted fra Jakobs brev 1, 12: „Selig ist
der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt
ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheissen
hat denen, die ihn lieb hatten“ (Salig er den mand, som lider fri
stelse, thi efter han er prøvet, skal han få livets krone, som Gud har
forjættet dem, som elsker ham).
Nr. 13: Inken Tham Peters (1800-87), født Frodden, fra Tinnum,
et oldebarn af Lorens Petersen Hahn, gift med kaptajn Tham Peters,
som omkom i en storm d. 22. sept. 1831 med sit skib og seks besæt
ningsmedlemmer fra Sild ud for Helgoland. „Es war ein langer
Dornenpfad, auf dem Dich Gott geführet hat“ (Det var en lang
tornebestrøet vej, Gud har ført dig ad).
Den meget smukke gravsten nr. 14 er lagt over kaptajn Matz
Bleicken (1707-77) og hans hustru Karen Schwenn Jürgens (171192). Hans far, Bleicke Matthiesen, var født 1677. Han selv førte den
3-mastede galliot „St. Nicolay Kirche“ af Flensborg. Den var for
mentlig bygget i Finland 1735, var på 77 læster og gik hovedsagelig
i fart på Øster- og Nordsøen samt Middelhavet. I byarkivet i Flens
borg opbevares endnu et såkaldt „algiersk søpas“ på latin, under
skrevet 19. april 1758 af Frederik V, kontrasigneret af J. H. Bernstorff
og gældende for skibets rejse fra Flensborg til Lissabon, Kristiania,
England og videre. Sådanne søpas udstedtes for at beskytte skibene
mod opbringelse af de nordafrikanske sørøvere, efter at Danmark
havde afsluttet traktater med „barbareskstaterne“ Marokko, Algier,
Tunesien og Tripolis. - Matz Bleicken døde på en rejse fra Flensborg
hjem til Sild. Ægteparret havde mange børn. Sønnen Bleik, f. 1735,
døde 1805 i Flensborg; han førte til sidst byens største skib
„Bonafides“. Hans portræt opbevares i huset Groot-Bleicken i Keitum.
Barnebarnet Jens Bleicken var meget foretagsom og byggede i 1820-22
sammen med sin svigerfar Jens Booysen, ridder af dannebrog, en
havn i Keitum., og 1827 grundlagde de begge et aktieselskab for

8i

Gravsten over Inken Uwe Peters (1734-1800) og hendes mand, kaptajn og
rådsherre Uwe Peters (1729-1811), med relief af hvalfangerskib. Keitum
kirkegård (nr. 15 i listen). Fot. Günther Hausmann.
Gravestone of Inken Uwe Peters and her husband, Captain and Councillor
Utve Peters (1729-1811), with a relief of a whaler. Keitum churchyard.
6
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sildefiskeri, Sylter Heringsfischere i-Aktiengesellschaft, med egne skibe.
- Endnu lever der mange efterkommere af familien.
Stenen, der er af Namur-marmor, måler 178 X 118 cm og er 13 cm
tyk. Den viser foroven den opstandne Kristus og har langs kanterne
en krans af ranker i højt relief. Forneden skriftstedet: „Selig sind die
Todten die in den Herrn Sterben von nun an. Ja der Geist spricht dass
sie Ruhen von Ihrer Arbeit den(n) Ihre Wercke folgen Ihnen nach.
Offenb. Joh. 14. Cap. 13. v“ (Salige er de døde, som dør herefter i
Herren. Ja, ånden siger, at de hviler efter deres møje, thi deres
gerninger følger med dem, Johs. Åb. 14, 13).
Den pragtfulde gravsten nr. 15 måler 182 X 121 cm og ser ud til
at være hugget af samme mand som nr. 4. Den er lagt over Inken
Uwe Peters, f. i Westerland 1734, død i Keitum 1800, og hendes
mand Uwe Peters (1729-1811). Foroven ses i relief et kronet dob
beltskjold med initialerne UP og JUP, derunder data og vers i op
højet frakturskrift. Forneden ses et 3-mastet skib udhugget i fladt
relief i et rundbuet felt. Kunstgrafikeren G. Hausmann i Wenning
stedt opmalede stenen således, at baggrunden holdtes i sort og skibet
stod uden bemaling. Tilhøjre, foran hvalfangerskibets forstævn, ser
man en blæsende hval (ved en fejltagelse lader kunstneren vandet stå
ud af munden i stedet for af næseborene). Ved siden ses en haj, som
snapper efter to flyvefisk. På skibets dæk står foran for stormasten
cn hvalfangerchalup. I nederste venstre hjørne ses en større skare
af forskellige slags fisk; stenen er her stærkt forvitret. Bemærkelses
værdigt er det, at man både ser sol og måne, sådan som det ofte
kan forekomme på de højeste breddegrader i arktiske egne. Flaget
over hækken har formodentlig haft et nationalitetsmærke, som dog
ikke længere kan skelnes. På mesan toppen ses en fløj.
Inken Ufen var datter af Lorens Petersen Hahns ældste datter
Gondel (1700-71). Uwe Peters (holl. Pietersz) var kaptajn og råds
herre i Keitum. Begge er bedsteforældre på mødrene side til den
slesvig-holstenske frihedsmand og demokrat Uwe Jens Lornsen ( 17931838), fra 1830 landfoged på Sild, som var en af foregangsmændene
i selvstændighedsbevægelsen i hertugdømmerne.

83

Nr, i6, den ældste af de store gravsten på øen, er lagt over land
fogden Peter Taken og hustru Marin (1600-82). Den måler 198 X
113 cm og har flg. indskrift i indhuggede antikva-kapitæler: „Anno
1685 den i. Mai ist der wolemveste vorachtbar und wolvornehmer
Peter Taken dero zu Schleswig Holstein regirend Hochf. Durchl. in
50 Jahren gewesener Landvoigt auf Sylt im Herrn entschlafen seines
Alters 72 Jahr und 3 Wochen“ (Är 1685, den 1. maj, hensov i Herren
i sin alders 72. år og 3 uger den hæderlige, agtværdige og velfomemme
Peter Taken, som i 50 år havde været de i Slesvig og Holsten rege
rende højfyrstelige højheders landfoged på Sild).
Peter Taken blev i 1635 hertugelig holsten-gottorpsk landfoged
på øen og havde som sådan nok at gøre med de skibsfolk, som
landede på øen for at plyndre. Da kongen af Danmark i striden med
hertug Christian Albrecht inddrog dennes andel af landet i 1684,
blev også Peter Taken afsat. Han havde ført et spændende liv og
var meget afholdt af øens beboere, fordi han altid stod på deres side.
Hans efterkommere var strandfogder over den sydlige del af øen.
Nr. 17: den meget smukke rødlige sten har ligget over Ebe Peter
Frodden (= Albert Petersen) (1752-1819) fra Tinnum og hans
hustru Inge, født Prott (1752-1820). Indskriften står i ophøjede bog
staver. Stenen, der måler 214 X 71 cm, har været udsat for stærk
forvitring og beskadigelser, og den højre del af overfladen var brudt
af. Den blev dog restaureret i sidste øjeblik, og stenhuggermester
Strenk kunne tilføje det manglende stykke.
Ebe Peter Frödden var et oldebarn af Früdde Früdden, som fra
1623 til *634 sad i Tinnum som hertugelig landfoged. Hustruen var
en efterkommer af Lorenz Petersen Hahn gennem dennes datter
Inken (1713-83), som blev gift med Buh Haulken Prott fra Wester
land; han var kaptajn og fo’r på Guldkysten (Dansk Guinea).
Stenen nr. 18 er et sidestykke til nr. 9 og har også dansk tekst.
Forneden et skriftsted. Den måler 185 X 59 cm og har været brugt
flere gange, formodentlig først af toldforvalteren på List, Carol(us)
Rødder sen. (1667—1738), hvilket årstallet 1738, senere ændret til
1838, kunne tyde på.
6*

84

Gravstenen nr. ig var sat over skipper Bahne Wolf Bahnsen (17631816) og hans hustru Chressen (1767-1850), født Knut Pettersen
og senere gift med Theunis Petersen. Familien Bahnsen kom ca. 1600
som møllere fra Hviding herred til Sild, og mange af deres efter
kommere blev søfarere. Bahne Wolf Bahnsen var barnebarn af Matz
Bleicken og Karen, født Schwennen (nr. 14), og Chressen Knut Pet
tersen var et oldebarn af Lorens Petersen Hahn.
Stenen nr. 20 lå over Peter Albert Petersen (1810-88). Han gik
som sin far Peter Peter Frödden (nr. 5) tilsøs. På rejse fra Hamborg
til Vestindien blev han syg af gul feber og måtte efterlades på St.
Thomas. Kaptajnen på skibet, hans svoger Tham Peters (nr. 13)
mistede nær Helgoland skib og liv i en storm. Efter denne ulykke
gik P. A. Petersen på familiens bøn i land. På stenen står: „Selig sind
die Tod ten in dem Himmelreiche, denn sie ruhen von ihren Arbeiten,
ihre Werke folgen ihnen nach“ (jfr. nr. 14).
Stenene nr. 21, 22 og 2g lå over medlemmer af familien Jensen,
hvis gravsteder oprindeligt var nordøst for kirken. Plade nr. 21 bærer
navnet på Jey Hans Jensen (1772-1846), født Erk Rinken, og hendes
mand, kaptajn Hans Swen Jensen, som døde på St. Thomas 1806.
Ved siden står stenen nr. 22 over deres søn Schwen (Swen) Hans
Jensen (1795-1855). Det siges, at han læste alle bøger, han kunne
få fat på, og lærte sig matematik og navigation, historie m.m. af
tyske, engelske, hollandske, franske og danske bøger. Efter sin kon
firmation gik han, 16 år gammel, tilsøs på naboen, kaptajn Meinert
Claas Petersens skib. I årene mellem fredsslutningen 1814 og 1820
steg han gennem alle grader ombord til styrmand. Allerede i 1818
tog han styrmandseksamen i København uden at have gået på navi
gationsskole. Flere vintre tilbragte han hjemme hos forældrene og gav
gratis undervisning i styrmandskunst og sømandskab. Intet under at
han af sine kammerater ombord blev kaldt „professoren“. Da han
1820 kom hjem fra Vestindien, traf han sin tidligere skolekammerat
Uwe Jens Lornsen og besluttede sig til at opgive søen og studere
retsvidenskab, højere matematik og kameral- og statsvidenskab på
universitetet. I 1824 blev han ansat i det Tyske Kancelli i Køben-

Grafikeren Günther Hausmann i Wenningstedt under sit arbejde med ai
restaurere og opmåle Inken Uwe Peter’s gravsten på Keitum kirkegård (nr.
15 i listen).
The artist Günther Hausmann, of Wenningstedt, restoring the inscription on
one of the gravestones in Keitum churchyard.

havn, hvor han som kancelliråd beskæftigede sig med skibsmålings
væsnet, med den slesvigske told og med kanal toldvæsnet. 1834 blev
han udnævnt til borgmester i Kiel og blev etatsråd og ridder af
dannebrog. Det skyldes i væsentlig grad hans energi og dygtighed,
at den første jernbane i hertugdømmerne (og i Danmark) blev byg
get mellem Altona og Kiel i 1844. Fra 1844 til 1854 virkede han som
landfoged på sin hjemø. Han var medlem af stænderforsamlingen og
blev under det slesvig-holstenske oprør finansminister i revolutions
regeringen 1848-49. Han var ikke gift, men havde en søn, den be
kendte forfatter, professor Wilhelm Jensen.
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Hans søster Merret (1798-1873) var gift med Hans Hinrich
Buchholz fra Keitum, som omkom på søen i 1835 (sten nr. 23).
Henved 20 gamle gravsten med vanskeligt læselige indskrifter lig
ger endnu bag kirken og venter på at blive reddet og tydet. Frem
deles er der et antal kulturhistorisk vigtige gravsten på kirkegården
i Keitum, som bør restaureres. Forfatteren håber i løbet af over
skuelig tid at kunne gennemføre disse opgaver med hjælp fra indfødte
sildringer eller venner af Sild.
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SAILORS’ GRAVESTONES ON THE
ISLAND OF SYLT
Summary

The island of Sylt, or Sild as it is called in Danish, is one of the chain of
North Frisian islands which used to belong to the duchy of Schleswig but
now are part of West Germany. It stretches along the coast of the North Sea
between Holland and Denmark. As on many of the other islands the church
yards of Sylt contain a number of impressive and well preserved gravestones
of seamen and captains of whalers. Some of them are decorated with the
reliefs of ships. The writer, who is an authority on the history of West
Schleswig and Sylt, has spent a great deal of time in investigating, cleaning
and restoring these gravestones and has found out a great deal about the
persons they commemorate. Until the year 1864 the seafaring history of the
island was closely connected with that of Denmark.
The island is only 100 square kilometres and consists mainly of sand-dunes,
heath and wasteland. In former times the barrenness of the island forced its
inhabitants to seek their livelihood at sea. In the thirteenth century they
fished herrings and haddocks in the North Sea, later they became clever and
reliable seamen who sailed as captains and skippers, mates and crews,
harpooners and seamen on Dutch, Danish and Hamburg whaling vessels and
sealers in Arctic waters as well as on voyages to the Mediterranean and to
the East and West Indies in the seventeenth, eighteenth and nineteenth cen
turies. They also served as officers and seamen on war ships. The sea took its
toll of human lives and of ships, by bad luck, epidemics, tropical diseases and
wrecks. The dead were either consigned to the deep or buried ashore, for
example on islands in the Arctic. Those at home would often erect a grave
stone in their memory in their local churchyard. Skippers would buy their
own gravestones in one of their larger ports of call, and while they were still
at sea have a local craftsman engrave reliefs and texts from the Scriptures
on them. Their names were then inscribed later, after their death.
Until the beginning of the seventeenth century the inscriptions on grave
stones in the churchyards of Rantum, Westerland, Keitum and Morsum were
in Low German. Not until about 1675 were they written in High German
liturgical language. In these inscriptions life was sometimes compared with
a sea voyage or a ship was said to have cast anchor in the haven of Heaven.
On some gravestones there is an engraving of Jesus with the banner of the
cross or triumphal crown, above an inscription and pampre. Engraved tulips
and roses with stems and leaves have a particular significance. The flowers
at the top are symbols of the parents, the lower ones on the father’s side
are sons, on the mother’s side daughters. If a member of the family has died
this is shown by a cut off or broken stalk.
Up to the present 39 large old gravestones have been restored and re-
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erected on Sylt: 7 in Westerland (one with a four-masted ship on it), 2 in
Morsum (one with a three-masted ship) and 30 in Keitum (one with a threemasted ship).
Most of these stones, then, have been found in Keitum. Before the men of
Sylt started sailing on whalers and long trading voyages small stones were
used, bearing usually only the dead man’s initials and the date. Later, as
the island prospered, large slabs of stone were used. Even, then, these were
sometimes sold when the graves were no longer kept up. The inscriptions
were erased and the stones could either be used for fresh graves or as paving
stones, doorsteps etc.
Some of the most important gravestones are:
1. The largest slab on the island (198 X 113 cm) is in Keitum on the
tomb of Peter Taken, who was a bailiff of the island, and his wife Marin
(1600-82).
2. In Westerland is the gravestone of Lorens Petersen Hahn (1668-1744).
He was a famous whaler captain who killed 169 whales, more than any other
captain on the island, and was later coastguard on Sylt.
3. The gravestone of Hans Hansen Teunis de Jonge and his family. He
came to Sylt, from Rømø, in 1771 and became one of the most successful
whalers and sealers on the island. As captain of a whaler he killed 127 whales
between 1767 and 1801. This fine gravestone is the work of a mason of
Hamburg.
4. Meinert Jansen (Manne Jensen) of Keitum, skipper (1767- 1853),
took his mate’s examination in Copenhagen in 1787. He was also a citizen of
Trondhjem in Norway and sailed from 1809-14 as a lieutenant on short
notice in the Danish fleet. He served against the English on a gunboat in
the North Sea during the Continental System. In addition to the dates the
old piece of granite bears the inscription ‘Tn gratitude and esteem”. Near
him his son Peter Andreas Janssen (1813-81) is buried, with Margrethe, his
wife, nee Teunis. Many of their descendants are today living in the United
States.
5. A fine slab of Namur marble (178 X 118 cm) commemorates Captain
Matz Bleichen (1707-77) and his wife Karen Schwen Jiirgens (1711-92).
A captain of a three-masted galliot he sailed mainly in the Baltic, North Sea
and Mediterranean.
6. The fine gravestone of Inken Uwe Peters (1734-1800) and her husband
Captain Uwe Peters (1729-1811). Above, a crowned double coat-of-arms,
below, the relief of a three-masted vessel. To the right cf the bows a whale
blowing and next to it a shark snapping at two flying fish.
7. Several gravestones of the Jensen family. Captain Hans Swen Jensen,
who died on St. Thomas in 1806. Next to him that of this son Schwen Hans
Jensen (1795—1855) who went to sea as a young man and sailed to the West
Indies among other places. He quickly rose in the ranks and became naviga
tion instructor. After which he studied higher mathematics, economic and
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political science at the university. In 1824 he obtained a post in the Foreign
Office in Copenhagen and in 1834 he was made mayor of Kiel and knight
of the Dannebrog. He played a part in the building of the first railway in
Denmark, between Kiel and Altona, was the administrative officer of the
island of Sylt between 1844-54 and Minister of Finance for a short period in
1848-49 during the Schleswig Holstein revolutionary government.
8. Boy Michel Boysen (1743-91 ), captain of an Eastindiaman, later assistant
administrative officer of the island.
9. Captain Dirk Meinerts Hahn (1804-60). In 1838-39 he took 197
persons who were emigrating to South Australia on account of their religious
beliefs aboard his ship, with a crew of sixteen. As a mark of gratitude they
named the town they founded after him - Hahn’s Village or Hahndorf.
10. Peter Nicolay Lassen (1783-1848), bom in Bergen in Norway, seaman,
later inspector of the coastguard. He and his wife had twenty one children
and nearly all the sons became ship’s captains.
11. Emil Kayser (1878-1939), captain. A four-masted ship is depicted on
his gravestone in Westerland.
12. Peter Theide Clemenz (1766-1828), captain.
13. Captains Andreas Friedrichsen (Frödden) and Paul Boysen (died
1795).
14. Knut Pettersen (1737-1800), captain, and his wife Inken Knut Petter
sen (1740-87).
15. Tham Peters, captain, perished in a storm on the 22nd September 1831,
off Helgoland.
16. Captain Teunis Hansen Teunis (died 1819). Many of his descendants,
also, are living in the USA.

KADREJERE OG BUMBÅDSMÆND
Af

Henning Henningsen

Inden for de maritime service-fag har kadrejerne
spillet en ikke uvigtig rolle, ikke mindst i sejlskibs
tiden. Tilmed står der ligefrem en vis glans om dem
på grund af deres frie og dristige erhverv. Kadrejeriet fandt i Danmark især sted i Øresund. Herom
fortæller forfatteren, og han giver tillige en oversigt
over de tilsvarende bumbådsmænd langs Europas
kyster og i fremmede verdensdele.

Kadrejerne var i sejlskibstiden havets ambulante småhøkere, bisse
kræmmere og tuskhandlende. De sejlede i deres små og letmanøvrerede både ud til kunderne: forbisejlende sejlskibe eller ankerliggere
på reden og tilbød dem hvad de havde brug for, først og fremmest
proviant men også knap så vigtige luksus- og brugsting. De handlede
åbenlyst med skipperen eller styrmanden og i smug med mandskabet.
De tog mod rede penge eller tuskede mod varer. De var ikke bange
for at snyde søfolkene lidt, og også toldvæsnet, hvor de kunne, og de
havde ikke altid det bedste ry. Men der stod en vis nimbus om deres
vejrbidte, skæggede hoveder, og der var lidt af en eventyrstemning
over deres færden.
Ordet kadrej har ikke noget at gøre med at „dreje om kajen“
eller „sejle langs kajen“, som det har været foreslået. Det er i virke
ligheden et portugisisk ord catraia eller catraio, og det betyder lille
fartøj (med sejl eller årer), spec, på Tajo-floden. Til dansk er ordet
kommet via hollandsk kadraai. 1653 træffes det første gang i skrift i
formen kaydray.1- Til ordet er dannet kadraaien og kadraaier, som vi
har overtaget på dansk som kadre je (drive handel i lille båd) og
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kadrejer (den der driver en sådan handel). Hvornår det er blevet
almindeligt i dansk vides ikke. I 1600-tallet talte man i Helsingør om
dem der ror til skibs, hvilket både synes at have omfattet færgemænd
og kadrejere. I lodsreglementet for Århus 1750 nævnes, at lodserne
også var udroere, dvs. færgemænd. På Bornholm brugte man endnu
i forrige århundrede udtrykket at ro til skibs og kaldte kadrejerne
skibsroere ( „sjevroara“ ) .2 Ordet kadrejer er måske først blevet almin
deligt i Helsingør i 1700-tallet og er i Danmark aldrig blevet brugt
uden for Øresund.
Det er heller ikke trængt ind i andre sprog, for svensk kattdrejare
og tysk Kattdreiers benyttes kun om kadrejerne i Sundet og må
stamme derfra. I stedet for brugte man verden over sammensætninger
med det engelske bumboat, som første gang træffes 1685,3 og som til
syvende og sidst også stammer fra hollandsk, nemlig fra boomboot,
et bredt bygget fisker- og lodsfartøj (boom betyder træ, men også
„dam“ i fiskerbåd). Man har også prøvet at forklare det som båd,
der fastgøres ved den bom, som rigges ud fra skibssiden; sådanne
bomme fandtes dog kun på orlogsskibe. På tysk bruger man Bumboot,
og på dansk er det også almindeligt, når det drejer sig om fremmede
forhold, både i formen bum- og bombåd.
Betingelsen for at et kadrejeri kan opstå er, at der kommer mange
skibe forbi, eller at der ligger mange skibe på reden. I Danmark var
dette især tilfældet i Øresund, og Helsingør, hvor skibene op til 1857
måtte stoppe op for at erlægge øresundstold, var så givet midtpunktet
heri. Her kunne under kontrære vindforhold ligge hundreder af far
tøjer i dage-, ja ugevis. I det følgende skal vi berette om det helsingørske kadrejeri, men også tage oplysninger med fra de små steder
langs kysten: Gilleleje, Hornbæk, Ålsgårde, Snekkersten, Espergærde,
Humlebæk og Sletten, hvorfra der ligeledes blev drevet en livlig
kadrejervirksomhed.4
Begyndelsen til kadrejervæsnet ligger tilbage i fjern tid. Det er
ikke usandsynligt, at dets oprindelse er den handel med fiskere, som
vel til alle tider har været drevet på søen, når langfarere passerede
udeliggende fiskerbåde. Det har været naturligt, at de af dem har
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Den danske ostindiefarer „Oldenborg“ passerer Shetlandsøerne 1672, og lokale
fiskere kommer ud for at sælge helleflyndere, kabliau, sild osv. til skibet. Op
rindelsen til kadrejeriet ligger formentlig i fiskernes handel med forbisejlende
skibe. Tegning af skibslægen J. P. Cortemünde i hans dagbog, Kgl. Bibliotek,
Ny kgl. Saml. 388.40.
Fishermen from the Shetland Islands selling fish to the Danish East Indiaman “Oldenborg”; 1672.

tiltusket sig friskfangede fisk. Så tidligt som fra slutningen af 1300tallet fortæller en fransk pilgrim, der kom gennem Øresund, at de
fik sild fra fiskerbådene; og omkring 1900 hører vi, at en thurinerskonnert i Sundet blev stoppet af en fisker i sin lille jolle og blev
lokket til at købe en stor torsk, han holdt op. Fiskerne fra den jyske
vestkyst slog ofte en handel af med de forbisejlende skibe, der trængte
til fersk fisk. Det samme hører vi fra Skotlands kyst, på Doggerbanken,
i Kanalen, ud for Labrador, ved Japans kyst og mange andre steder.
Man kan tænke sig, at fiskerne, hvor dette skete på et befærdet
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strøg, har været så forsynlige at tage levnedsmidler og drikkevarer
med hjemmefra for eventuelt at sælge dem på den måde.
Kadrejeri på Sundet ved Helsingør

Allerede i 1600-tallet hører vi, at kadrejere har handlet med søfolk
på Helsingørs red, og vi ved, at der f.eks. fra Rostock kom skibe op
for at sælge øl og viktualier til de opankrede skibe, så det har givetvis
været en god forretning. 1628 var Christian IV vred over, at folk i
Helsingør sejlede ud til skibene, der kom fra Spanien, for at bytte
med dem mod pommeranser, citroner osv., hvorved de forhindrede
tolderen i at indkøbe sådanne frugter til kongens eget brug.
Kadrejeriet var ikke noget borgerligt erhverv, som man kunne
løse næringsbevis til. Kadrejerne optræder simpelthen som „fiskere“
eller „søfarende og fiskere“. Uden tvivl har også lodser og færgemænd
i det små tusket lidt med de skibe, de kom i forbindelse med, som
det nævnes i 1743^ da byens købmænd klagede derover. 1882 forbødes
det direkte i reglementet for færgefarten, at færgemændene drev
kadrejhandel.
Til gengæld tilbød fiskerne også i en snæver vending at sætte folk
i land fra skibene, hvad der var strengt forbudt, da det var et privile
gium, som færgemændene havde. I Færgelavets protokol 1882 ff.
(Helsingør havnekontor) klages der langt op i tiden over, at kadrej
erne mod penge eller gammelt tovværk færgede kaptajner i land.
Så sent som i 1909 fik en fisker fra Espergærde en advarsel af havne
rådet derfor.
I forskellige familier i Helsingør, hvor man mere drev handel end
fiskeri, opstod der en hel kadrejertradition, således at kadrejeriet gik
i arv fra far til søn. Sønnerne lærte fra den tidligste barndom af at
tumle en båd i al slags vejr. De fik lov til at gå ud med deres far,
og efter konfirmationen gik de til søs som skibsdrenge og kom hjem
som helbefame, hvorefter de giftede sig og ernærede sig ved det
spændende kadrejeri. Af gamle kadrejerslægter nævnes i Helsingør
Knoblauch, Seifert, Lind, Holm, Larsen (ved Trykkerdammen); i
Snekkersten Petersen, Andersen, Børresen; i Espergærde Aanonsen.
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Sømændene kendte nogle af kadrejerne ved navn, som f.eks. Ole
Petersen i Ålsgårde, kaldet Ole Peter, Peter Petersen i Humlebæk,
Slæde-Jens i København, men ofte brugte de et fællesnavn, som
de tiltalte dem alle med, nemlig Christian Kadrejer.
Kadrejerne var særdeles modige og dygtige folk, rene akrobater
til at sejle deres små, tit overlastede, fartøjer i al slags vejr og til at
løbe op på siden af kunderne. Deres kendskab til farvandene med
grunde og strøm og til kystens smuthuller var eminent; de kunne godt,
når de så deres snit til det, optræde som lods. Når alle lodser og
reservelodser var ude, tog kadrejere og for den sags skyld også fiskere
chancen som „kendt mand“ og lodsede skibene gennem Sundet. Nogle
af kadrejerne, som f.eks. Jens Holm, var Petersborglodser, der påtog
sig at lodse fremmede skibe gennem Østersøen til St. Petersborg.
De menige søfolk var glade for kadrejerne, som de ofte kendte,
hvis de tit passerede Helsingør. Kadrejerne var ægte sømands typer,
besindige og rolige, godlidende, ofte fåmælte, indtil man blev fortrolig
med dem; så kunne de spinde en ende så godt som nogen. De regnede
sig selv som gode samfundsborgere, der passede deres arbejde, gav
enhver sit, levede ædrueligt, var gode familiefædre, der opdrog deres
børn godt.
Alligevel rangerede de ret lavt i det pæne borgerskabs omdømme.
Deres handel ansås for lyssky, og de selv for smuglere og på sin vis
tyveknægte. Digteren Holger Drachmann siger som sin mening, at
det kun var de dårligste fiskere, der blev kadrejere. På den anden
side var der mange, der betragtede dem som en slags hverdagens
helte.
Kadrejernes fartøjer var hurtige og velsejlende, og altid meget
velholdte. I Sundet var de af den lokale type. Fiskerne i Ålsgårde
brugte store 22 fods både. Midtskibs stod en stor kiste til varerne,
dækket med sejldug. Der var mindst to mands besætning, da én mand
ikke kunne klare manøvrering og handel alene. Kadrejeren havde
derfor altid en medhjælper med.
I Snekkersten byggede bådebyggerdynastiet Svendsen i 1800-tallet
18 fods åbne, spidsgattede både, i klink, og rigget med sprydsejl og
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løs gaffel; de førte klyver, fok, stor- og topsejl og var meget hurtige.
Spanterne var forstærkede, så bådene tålte at skure mod siden af
skibene, hvad der selvfølgelig tog på dem, selv om de havde fendere
ude.5 Derfor var materialet af det bedste. Plankerne skulle f.eks. være
af godt lagret eg, som gerne måtte have ligget 20-30 år. Kadrejerne
udvalgte selv kævlerne, der så blev kløvet i op til 12 fod lange
planker med økse og høvlet. De skulle spejlhugges for at være rigtig
stærke. Der eksisterer forøvrigt stadig en del af de gamle kadrejerbåde.
Kadrejernes både lå ikke i havnen i Helsingør, men ved de for
skellige „bakker“ ved kysten neden for Strandgade, hvor de ligesom
flere færgemænd havde lejet plads. Det var små afgrænsede strand
stykker, ialt en halv snes; nogle af dem eksisterer endnu som små
gader. Der nævnes f.eks. Ankerbakken ud for Grollowstræde (her var
oplagsplads for opfiskede ankre), Bornholms bakke ud for Skytten
stræde, nu Blicherbakken (vist opkaldt efter færgemand Bornholm),
Holms bakke ud for Gyldenstræde (opkaldt efter bådebygger Holm;
her holdt forøvrigt lodseme til, indtil de omkr. 1890 fik deres egen
„lodsbakke“ på nordre mole), Jens Hansens bakke (opkaldt efter den
senere nævnte tovværkshandler, der aftog kadrejemes varer) og
Anthonis bakke (opkaldt efter færgemand Anthoni). En del kadrejere
gik også ud fra den lille Trykkerdamshavn ud for vejen, der førte op
til Trykkerdammen, en god halv kilometer syd for statshavnen.
De fleste kadrejere var så velstående, at de selv ejede deres båd
og selv kunne investere de trods alt ret beskedne beløb, der var tale
om, i varelageret, så de handlede for egen regning. Det hændte dog
også, at de arbejdede for en bestemt købmand, som leverede båd og
varer og til gengæld tog en del af profitten.
Man handlede i reglen med skibe, der stod Sundet ind, mest i tiden
fra sidst i april til hen i oktober. Kadrejerne gik f.eks. helt op til
Sundets indløb ved Kulien og Nakkehoved og lå her og spejdede efter
de indkommende skibe. Om natten lå de i bådene og sov under en
presenning. Fik de øje på et skib, kunne der være en hel kapsejlads
mellem de mange konkurrerende kadrejere for at komme først ud

97

Ankerbakken på Strandgades sydside ud for Grollowstræcle, Helsingør. Det
var en af de pladser, hvor kadrejernes både lå. Navnet kommer af, at blinde
ankre, som fiskerne bjergede, blev oplagt her. Efter maleri 1878.
“Ankerbakken” (Anchor Shore) on the Sound, one of the landing places of
the bumboatmen of Helsingør, 1878.

til dem. Når de kom på prajehold, prajede de dem med en slags
faste tilråb, som f.eks. „Æg, skæg, tobak eller brændevin!“ eller „Æg,
skæg, skråtobak og cigarer!“ hvis ikke de råbte noget lignende som
„Ohøj! Har I ikke noget I vil sælge, eller penge? Så skal I få noget
godt at drikke i stedet.“ Viste ingen ombord sig interesserede, kunne
kadrejeme for at animere søfolkene holde en prøve på deres varer
frem, f.eks. et stykke kul (til opfyring i kabyssen) eller andet, skip
peren havde brug for.
Ingen sejlere bakkede sejl og stoppede for kadrejemes skyld. Det
var også for besværligt. Var der brug for ham, kastede de en tovende
eller line ud til ham. For at gribe denne måtte han med sin båd tit
smutte klos forbi forstævnen og langs den side, hvor den kastedes ud.
Nåede han ikke at gribe den, drev skibet fra ham, og kom han ikke
hurtigt nok rundt om forstævnen, blev han sejlet i sænk. Manøvren
kaldte man en kadrejv ending, og der skulle både koldblodighed og
7
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øvelse til at klare den. Undertiden gik det da også galt; i tidens løb
skal flere kadrejere være blevet sejlet ned af større skibe eller knust
mod skibssiden. Vanskeligst var det at manøvrere, når skibene kryd
sede sig frem i det smalle farvand.
Det var forøvrigt heller ikke helt farefrit at ligge på siden af de
store skibe og drive med dem, når de var i fart; båden kunne let tage
vand ind og kæntre, og så gjaldt det for kadrejerne at redde sig om
bord på skibet eller klare sig med svømning. Langs bådens sider var
der en række fendere, hvad der simpelthen var nødvendigt for at
forhindre skuring mod skibssiden.
De varer, kadrejerne tilbød, var f.eks. rugbrød (lange brød, som
fra ældgammel tid kaldtes ankerstokke; de var hårde og ofte gamle;
det fortælles, at kadrejerne vaskede muggen af dem, så de skinnede
som nybagte; nordmændene kaldte rugbrød for jydestump); sigte
brød', kartofler (fiskerne købte dem op og tilbød dem i sække og
tønder; især skibene fra Østersøen var begærlige efter nye kartofler;
prisen var ca. 1900 pr. tønde 8 kr.); fersk kød; grøntsager; frugt;
frisk fisk; vin (en engelsk søofficer, som i 1807 var med den engelske
flåde, fortalte i et brev, at kadrejerne fra Helsingør solgte vin af
alleslags og til en billig pris; selv champagne kunne fås for 34 shillings
pr. dusin flasker, en femtedel af hvad den kostede i England);
spiritus, især brændevin i flasker eller ankre, men også kognac og
rom (når søfolk i ældre tid passerede Kulien, var det gammel skik,
at de unge, som første gang kom forbi, måtte hønse, dvs. give en om
gang brændevin til de ældre; kadrejerne vidste dette, og de var på
pletten med drikkevarer til dette brug) ; te; kaffe; sukker; tobak
(shagtobak, skråtobak i bundter, pakker og dåser; cigarer, senere
cigaretpapir); piber (kridtpiber); trækul (til kabyssen); uldtøj; don
geribukser; sydvester; sømandsknive; sæbe; kamme; spejle (især barberspejle); hårvand (f.eks. det bekendte Florida-vand) ; synåle og
tråd ; alle slags billige galanterivarer til at tage med hjem til kæresten
eller konen. En kadrejer måtte være ret velassorteret for at imøde
komme alle behov.
Når den ene af parterne slap sin ende, var forretningen forbi.
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Ulige lettere var det selvfølgelig at handle med de skibe, der lå
opankrede.
Havde skipperen ikke lyst til at handle med kadrejeren, jog han
ham simpelthen væk eller undlod at kaste en ende ud til ham. Han
kunne så hage sig fast i vantet med bådshagen og lade sig slæbe med,
hvis han ikke blev forhindret deri. Afvisningen skete ikke altid med
lige høflige ord. Kaptajnen havde dog tit brug for kadrejeren, når
han kom med frisk proviant. Oftest var det vel styrmanden, der på
skibets vegne handlede og betalte. En sådan handel var helt legitim,
og betalingen foregik i reglen pr. kontant. Ofte var kaptajnen og
kadrejeren gode gamle bekendte, som kunne lide hinanden og havde
tillid til hinanden. Ikke sjældent tog kadrejeren breve og pakker fra
skibet med i land.
Mere tvivlsom var handelen med mandskabet, for officererne om
bord vidste godt, at deres folk mest havde interesse i nydelsesmidler
som spiritus og tobak, og at de, der jo ikke ejede kongens mønt, kun
kunne betale ved at tage af skibets tilbehør eller ladning. Handelen
i smug, „gennem kanonportene“, var derfor ikke velset af dem. Den
foregik af den grund bedst, når kaptajnen var i land, eller om natten.
Det var en udpræget tuskhandel, og mandskabet tog det sjældent så
nøje med at „låne“ lidt af skibets overflod. Hvad de fik for det var
sjældent så meget værd som det de gav.
Kadrejerne var ikke lærde folk, og deres kundskaber i fremmede
sprog var nærmest lært ved naturmetoden. Men som alle handelsfolk
til alle tider kunne de de nødvendigste brokker af mange sprog, så
der var sjældent sprogvanskeligheder, selv om samtalerne udartede
til et besynderligt kaudervælsk. Om ikke andet kunne de klare sig
med fingersproget. Russerne talte gerne lidt tysk og finnerne svensk,
og fra deres søfartstid besad kadrejerne et nødtørftigt kendskab til
engelsk.
Ofte kendte de ikke de mønter, de fik stukket i næven som betaling
fra fremmede skibe, men de blev dog sjældent snydt, for de tog dem
forsigtighedsvis til meget lav kurs, selv om det tit var på bedste be
skub. Kadrejerne var som alle danskere flinke forretningsfolk, siger
T
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en norsk sømand. Forøvrigt var kadrejernes priser meget rimelige. I
1890’erne kostede en flaske akvavit f.eks. kun 20-30 øre, og også
tobakken var billig. Alligevel var der en prutten frem og tilbage,
inden købet gik i orden. Det hørte simpelthen med til fornøjelsen.
Mandskabet havde som sagt ikke penge på sig - dem behøvede de
jo ikke ombord, og hyren udbetaltes først ved afmønstring - og hvad
de havde at bytte med af personlige ting var så godt som intet. En
gammel skjorte, et par do. bukser, et par slidte sko var ikke meget
værd, men blev dog af og til taget i bytte. Undertiden opsparede sø
folkene deres ration, f.eks. af kakao, og byttede dermed. Styrmændene,
der havde eneret på det kasserede gods ombord: sejldug og gammelt
tovværk (oVropes), gav dette i bytte. Kan hænde at kokken, hvem
kabysfedtet, det afskummede fedt, tilfaldt, kunne bruge dette som
bytteobjekt, eller f.eks. gamle kødben.
Det mest fristende var for mandskabet som sagt simpelthen at
stjæle noget af skibsinventaret: en ende tov, en lodline, en blok, en
håndspage, en rulle sejldug, et par kofilnagler, lidt saltkød fra provian
ten, en bøtte maling, og give dette. Kadrejerne tog det gerne uden at
spørge, hvor det kom fra. Selv en skibshund kunne blive smidt ned
til ham som betaling, hvis man tør tro Holger Drachmann.6 Var der
adgang til lastrummet, eller kunne man brække lugen op og dække
den til igen, uden det blev set, kunne man låne lidt af ladningen.
Det var jo ikke nemt at kontrollere. Man kunne f.eks. give korn (især
rug fra skibene der kom fra Østersøen), ris, kaffe og te, stenkul (på
skibe fra England), lammekød (på islandsfarerne), uldvarer (do.),
tjære, oliekager, vin, sydfrugter, planker (trælastfareme).

Udsigt over Sundet fra Snekkersten 1879. Det kuler op, og talrige sejlskibe,
der længe har ligget i vindstille, er på vej nordpå. Flere kadrejerbåde (i for
grunden) går ud for at slå en handel af med dem. Træsnit efter Carl Baagøe
i Illustreret Tidende XXI (1879-80).

The Sound seen from Snekkersten in 1879. Bumboats are going out to barter
with ships.
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Sommetider blev der slået hårdt ned på søfolk, der havde forgrebet
sig på lasten. 1872 blev således en første og anden styrmand på et
norsk skib ved retten i Christiania idømt 30 dages fængsel på vand
og brød, fordi de, da de på rejse fra Riga passerede Helsingør med
en ladning hørfrø, havde solgt to sække heraf for 4 speciedalere til
kadrejere. Det blev i retsmødet oplyst, at der på strækningen fra
København til Helsingør kom i hundredvis af fiskere ved siden af
fartøjerne og fristede besætningen til at sælge af ladningen. Ved at
lokke med fisk, tobak osv. fik de nemt kontakt med dem.7
Det var nu ikke altid at tuskhandelen foregik i en atmosfære af
gensidig tillid. Kunne man på diskret måde snyde hinanden lidt,
gjorde man det gerne. F.eks. kunne søfolkene, når kadrejerne var
langt borte, opdage, at brændevinen i det anker, de havde tiltusket
sig, var spædet rigeligt op med vand, og deres eneste trøst var så
måske, at de vidste at den rulle sejldug, de havde givet i bytte, ind
vendig havde store huller efter rotternes gnaven. Når man solgte fisk
til finnerne, afsatte man gerne de magre skrubber til dem; de var
nøjsomme og tog til takke dermed, mens andre ville have bedre fisk.
På den anden side betalte gensidig ærlighed sig nok bedst i det
lange løb. Mange af skibene kom jo igen. Peter Petersen i Humlebæk
solgte engang 1/2 sæk hvedemel for 130 kr. til en nordmand, som
ikke havde rede penge, men gav ham et skyldbevis. Det varede ikke
mere end ti dage, før beløbet blev sendt.
Det påstås hyppigt, at kadrejerne gav sig af med smugleri, og
deraf skal deres dårlige ry bl.a. være kommet. I reglen drejede det
sig dog nok mest om, at de forsøgte at få de tiltuskede varer toldfrit
i land. Mellem dem og tolderne var der ikke megen kærlighed, og
hvor de kunne snyde dem, gjorde de det gerne. De var mestre i at
narre dem og kendte mange kneb, og de vidste, at mange øjne fulgte
den spændende dyst. De løb ikke ind i havnen, men til deres tidligere
omtalte landingspladser, bakkerne neden for Strandgade. Her var det
svært for tolderne at kontrollere dem, ikke mindst, når de kom ind i
mørke. Et meget anvendt trick var at styre mod et punkt på kysten
langt fra det sted, de i virkeligheden havde til hensigt at gå ind. Tol-

Kadrejeren løber op på siden af et skib og hager sig fast med en bådshage i
røstet for at lade sig drive med under handelen. Tegning af H. Schøsler Peder
sen 1941. Handels- og Søfartsmuseet.
A Helsingør bumboatman hanging on to a sailing-ship bartering while sailing.

deme kunne i timevis følge efter dem på land for at snappe dem,
men de ændrede så kursen brat, når mørket brød frem, og havde
forlængst fået ladningen bragt af vejen, når tolderne rasende ankom
til stedet.
Nogle af kadrejerne kan selvfølgelig også have drevet smugleri i
lidt større stil. Det fortælles, at de undertiden tog engelsk klæde,
franske silketøjer, lærreder, kulørte og hvide varer, sølv- og guldure
i land for kaptajnerne. Af og til bragte de også spiritus ud til skip
perne, som tog det med til russiske havne og solgte det der til høj
pris uden om toldvæsnet. Det siges endvidere, at kadrejerne i mørke
nætter ikke veg tilbage for at sejle brændevin til Sverige. Det var en
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trafik, som var ret brugt, og som ikke ansås for at være uhæderlig.
Både svenskere og danskere deltog deri.
Ikke bare toldvæsnet, men også politiet havde et godt øje til
kadrejerne. Blev der klaget til Helsingør politi over, at mandskabet
havde solgt skibets, dvs. rederens ejendom, og kunne man finde ud
af hvilken kadrejer der havde overtaget disse varer, konfiskerede
politiet dem og satte synderen i kachotten. Men ofte måtte man lade
ham gå igen af mangel på bevis.
De der aftog kadrejernes tiltuskede varer var ofte byens købmænd
og skibshandlere. Komet blev i reglen solgt til møllerne. Selv om det
ikke var svært at finde aftagere, ansås det dog ikke altid for hæderligt
at modtage sådanne ting, som man vidste kunne være røvet gods.
Det kunne hænde, at en kaptajn, som savnede sin lodline og gik til
skibshandleren for at købe en ny, fik tilbudt sin egen forsvundne line.
Den kendte købmand I. S. Pontoppidan modtog gerne gammelt tov
værk fra kadrejerne. Han fik det opplysset i byens og omegnens arre
ster og i fattighuset, så det igen kunne bruges til nyt tovværk. Ar
bejdslønnen var ikke stor: 8-10 øre pr. kg. 1847 fik han opplysset 134
skippund (=21.440 kg).
I de sidste tiår af forrige århundrede nævnes Jens Hansen, der
boede på hjørnet af Gyldenstræde og Anna Quienstræde over for
Norske Løve, som aftager. Han havde næsten eneret på køb af tov
værk og sejldug fra kadrejerne. Han var en meget dygtig mand og
blev ikke fattigere af at handle med kadrejerne. Det fortælles, at de
gensidigt søgte at pudse hinanden, uden at det dog gjorde skår i deres
venskab. Kadrejerne kunne f.eks. bruge det gamle trick at sænke
tovværket i søen et par dage og så lade det ligge i solen til det blev
tørt udvendig, men stadig var vådt indvendig. Det hjalp på vægten.
Om en kromand i byens omegn, som samtidig drev købmands
handel, fortælles det, at han hvert år kunne køre adskillige læs
kadrejerkom til mølle. For ikke at vække mistanke måtte han fordele
leverancen til en række forskellige møllere i omegnen. I Snekkersten
havde en fisker slået sig op til en slags grosserer, som overtog varer
fra kadrejerne.
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Kadrejerne i Humlebæk solgte ofte tovværk i Dragør, den sydligste
grænse for deres sejlads, eller til Vorbech i Kvæsthusgaden i Køben
havn. Engang solgte Peter Petersen fra Humlebæk 12 sække kartofler
til en italiener; værdien var i indkøb 48 kr., men han fik gammelt
tovværk derfor, og det indbragte ham 135 kr., så det var en god
forretning.
Også private aftagere fandtes. F.eks. ville fiskerne gerne have et
billigt sejl eller en fin manilatrosse, hvis en kadrejer kunne skaffe ham
det.
Kadrejeriet kunne selvfølgelig give en god ekstrafortjeneste til de
fiskere, som gav sig af med det. Det påstås, at Ålsgårdefiskerne på
heldige dage kunne have en fortjeneste af 100 kr. pr. mand (sidst i
1800-tallet). De professionelle kadrejere kunne leve af deres erhverv,
uden at det dog kan siges, at de blev rige derved. Det var uden tvivl
deres leverandører, hvis der fandtes sådanne, og i hvert fald aftagerne,
der tjente mest derved. Alt i alt drejede omsætningen sig kun om
småpenge, selv om de handlende i Helsingør klagede over det tab,
kadrejerne forvoldte dem. Og det var et vovsomt foretagende, der
kunne koste liv og helbred, at gå ud i al slags vejr. Alene landingen
på åben strand, hvor de måtte hoppe i til bæltestedet, var risikabel.
Kun folk, der følte sig bedst tilpas på søen, kunne finde behag i det.
Det fortælles dog, at en fhv. koffardikaptajn i Ålsgårde slog sig på
kadrejervirksomheden og svang sig op til at grundlægge sin egen
købmandsgård.
Byens handlende, der som nævnt følte sig gået i næringen af
kadrejerne, og kaptajnerne på skibene, som især var imod salget af
spiritus, forsøgte med mellemrum at få kadrejerhandelen standset.
Allerede i Frederik IV’s søartikler af 1700 blev det forøvrigt forbudt
i almindelighed at sælge tobak og brændevin til orlogsskibene mod
varernes fortabelse.
I 1822 henvendte skibsklarereme i Helsingør sig til chefen for
vagtskibet, der hver sommer lå stationeret på reden, for at anmode
ham om at standse spiritussalget. Kaptajnerne var rasende over gang
på gang at komme tilbage til deres skibe efter at have været i land
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for at klarere, og finde at deres besætninger havde brækket lastelugen
op og stjålet af ladningen for at købe brændevin, hvilket resulterede
i, at de var så døddrukne, at de ikke kunne sejle videre, og det havde
de besværet sig over. Chefen, der var meget nidkær, udsendte da
patruljer for at efterspore denne sag, og de fandt også et kadrejerfartøj med brændevin ombord. Mandskabet blev ført med til vagt
skibet, hvor der blev gjort kort proces; to af dem fik hver 27 slag
tamp, mens to andre, en gammel mand og en dreng, slap med færre
slag. Denne form for selvtægt var dog mindre heldig - 27 slag var en
meget hård straf - og den ivrige chef fik en næse. En sådan politi
myndighed lå helt uden for hans kompetence, og vagtskibet var ingen
straffeanstalt. Sådanne sager skulle kaptajnen henvise til den civile
myndighed iland, nemlig politimesteren, og skulle der blive klaget
derover, kunne han ikke vente nogen hjælp fra admiralitetskollegiet.
Historien vakte vild opsigt, som man kan tænke sig. Fiskerne ind
klagede sagen til politimesteren, og det blev oplyst, at hverken politi,
toldvæsen eller andre myndigheder kendte noget forbud mod at
handle med spirituøse drikke på søen. Fiskerne triumferede dog for
tidligt, for der fandtes faktisk en politiplakat af 15. okt. 1816, der
indeholdt et absolut forbud mod salg af spiritus på Helsingør red.
På grund af denne plakat, som alle åbenbart havde glemt, slap vagt
skibets chef med at betale en bøde på en måneds gage til Søkvæsthuset, fordi han ikke havde overleveret fiskerne til politiet.8
I 1856 klagede de engelske kaptajner igen, især over brændevins
salget, men fra helsingørsk side svarede man, at kadrejerbådene ikke
ejedes af den helsingørske handelsstand, som altså ikke kunne være
ansvarlig derfor. Formanden for Helsingørs Handelsstandsforening,
Regnar Ulstrup, erklærede i 1870’eme, at kadrejeriet var et fortids
levn, som havde en demoraliserende karakter og skadede byens re
nommé og interesser. Det lykkedes dog heller ikke denne gang at
komme det til livs, selv om foreningen henvendte sig til justitsmini
steren herom.
Efter øresundstoldens afskaffelse 1857 blev mange sejlskibe ved med
at stoppe op ved Helsingør for at proviantere, modtage ordrer, vente
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Kadrejer på siden af en brig i Sundet, ca. 1850. Tegning i tusch og sepia af
C. Fr. Sørensen i dennes skitsebog på Handels- og Søfartsmuseet.
Bumboat lying close to a brig in the Sound.
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på gunstig vind osv., så kadrejervæsnet hørte aldeles ikke op. Der
fremkom endda forslag om, at købmænd og færgemænd i Helsingør
skulle slå sig sammen og sætte et stort kadrejeri i system, med varer
i frilager og selvfølgelig med omsætning som sædvanlig pr. kontant
eller ved tuskhandel. Det blev dog ikke til noget.
Det der efterhånden slog kadrejeriet ud, blev overgangen fra sejl
til damp. Endnu op til 1914 blev der drevet noget kadrejeri med de
forbipasserende sejlskibe, men deres tal var i aftagende. Langt senere
end dette tidspunkt er småkadrejere dog i beskeden målestok sejlet
ud og har solgt tobak og spiritus til mandskabet på skibe, der lå på
reden og ikke kunne komme iland.
Dampskibene havde ikke brug for kadrejervarer. De havde bedre
opbevaringsmuligheder for provianten, og de sejlede hurtigere end
sejlskibene.

Kadrejeri andetsteds i Danmark
Også fra København kadrejedes der fra gammel tid efter samme
mønster som i Helsingør. Medlemmerne af det Forenede Pram- og
Stenførerlav, der fik deres lavsartikler 1784, drev ind imellem
kadrejernæring. I 1898 siges, at der kom mange både roende ud med
øl og brændevin; øllet kostede 20 og brændevinen 60 øre pr. flaske.
Omkr. 1900 sejlede en bager på Christianshavn ud med en lille
båd til sejlskibene i Drogden og solgte brød. Han havde malet en
bagerkringle i sejlet. Endnu 1911 nævnes kadrejerbåde i København.
For kuriositetens skyld skal nævnes en særlig slags kadrejervirksomhed fra København. En fhv. styrmand Johan Marcussen sejlede i
tiden 1888-1905 ud i en 20 fods båd til sejlskibene; på storsejlet havde
han malet „Missionen“, og i båden havde han en ladning bibler og
anden passende litteratur på forskellige sprog, som han afsatte til sø
folkene. Han spillede på zither og sang og holdt kristelige møder fra
sin båd.
Ved Sundets sydlige grænse dreves også noget kadrejeri fra Dragør.
En kadrejerjolle, bygget i Skovshoved 1888 til kadrejer Martin Smith,
Dragør, skildres på følgende måde:9 Den er klinkbygget, af eg, spids-
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Kadrejerjolle fra Dragør, bygget 1888 i Skovshoved til kadrejer Martin Smith.
Jollen er opmålt og modellen i skala 1:12 bygget af konservator Christian
Nielsen, Handels- og Søfartsmuseet.

Bumboat from Dragør, south of Copenhagen, built in 1888. Model in the
Danish Maritime Museum.

gattet og fyldig med stort spring; er grønmålet, i bunden sorttjæret;
fenderlisten og essingen er grå, skvætbordet hvidt; den er 18 fod og
6 tommer lang, 6 fod og 4 tommer bred og har et dybgående på 1
fod og 7 tommer; den er kragerigget med sprydsejl, topsejl, fok og
klyver. Når den ikke var på kadrejeri, brugtes den til fiskeri.
Også fra Bornholm drev fiskerne en indbringende kadrejerhandel.

I IO

Den ældste omtale er fra 1647, ^vor en engelsk rejsende, Peter
Mundy, fortæller, at de fra Neksø kom ud i små joller med fisk, får,
høns osv. I Rønne var der kadrejere, men de fleste boede i Allinge
og Sandvig™ hvor de drev god handel med de mange ankerliggere,
der kunne ligge i læ bag kysten fra Hammeren ned til Svaneke, når
vindforholdene var ugunstige.
Om deres virksomhed, der især florerede i 1800-tallet, fortælles:
Skibsroernej som de som før nævnt kaldtes, roede til skibs i deres
både, der rummede 2-4 personer; det var fiskere, og de var i reglen
klædt i skinddragt. De fik kastet en tovende ud, en af dem kom om
bord og tilbød skipperne fisk, høns, ænder, æg, rugbrød, tobak og
selvfølgelig drikkevarer, som de skænkede flittigt af. Til gengæld fik
de gammelt tovværk og sejldug, men sjældent penge. Helst ville de
dog have en sæk sæd, f.eks. rug, i bytte, og til det brug havde de af
meget stærkt stof konstrueret en lille, uskyldigt udseende pose, kaldt
alijnaposza (Allinge-posen), om hvilken der gik sære frasagn. Den
var nemlig indrettet så snedigt med kimstig bund, at den udvidede sig,
jo mere der skovledes i den, så den til sidst var så stor, at den næppe
kunne ligge i båden. Den skal have kunnet rumme 2-3 tønder. Mange
skippere har følt sig snydt ved det bytte de gjorde, og har vel lovet
sig selv aldrig at foretage en sådan handel mere. I kystboernes øjne
var der ikke noget uhæderligt i at gøre et sådant kup.
I 1845 gav Generaltoldkammeret tilladelse til, at den fattige kyst
befolkning på Bornholm kunne drive deres næringsvej, kadrejhandelen, videre. De anvendte både skulle være små, og de skulle have
deres registrerede løbenummer malet på begge sider af agterstævnen,
samt midt i sejlet, - selvfølgelig for toldkontrollens skyld. En sådan
bestemmelse kendes ikke andetsteds fra.
Kadrejeriet hørte op på Bornholm henved år 1900.
Selv om Sundet og farvandene om Bornholm var der hvor der
fandtes mest kadrejeri, var der dog også andre steder, hvor det var
kendt. Omkring 1900 fortælles, at der lå en masse bumbåde ud for
Skagen og forsøgte at kapre de norske nordsøfarere for at handle
med dem, bl.a. med tobak og nyfanget fisk.

III

I begyndelsen af 1800-tallet sejlede kaptajn J. H. Ginge med
sluppen „Skiønheden“, som ejedes af en Århus-købmand, flere år
til Storebælt „paa Négocié & Tobakshandel“.11 Mærkeligt nok er der
ikke overleveret noget om kadrejere i Nyborg og Korsør. Formodentlig
var skibsfarten gennem Bæltet alligevel ikke stor nok til at det kunne
betale sig. Lokalt kunne det selvfølgelig ske, at der blev sejlet proviant
og andet ud til de opankrede skibe, som f.eks. i Troense, hvor det
fortælles, at Hanne Pottemager omkr. århundredskiftet roede ud til
skibene i Pilekrogen og solgte sygarn, vaskesæbe og andre småfornødenheder til søfolkene.
De berømte krejlere i Limfjorden kan ikke sammenlignes helt med
kadrejerne, idet deres handelsmetode var en anden. De sejlede rundt
med fødevarer, pottemagervarer, træsko, kramgods osv., som de købte
på produktionsstederne, og solgte dem til folk, der boede langs fjor
den.12

Andre europæiske lande

Fra Sverige og Norge synes der ikke at være overleveret meget
om kadrejerivirksomhed. En kone, Olava i Mulen, roede, som det
fortælles fra Bergen i 1850’erne, rundt til nordlandsjægterne med sin
kaffekedel og solgte kaffe. Hun kan næppe have været den eneste
kadrejer i Norge.
I England haves der mange vidnesbyrd om bumbådsmænd på visse
steder af kysten, især ved the Downs (Kanalen). Fra Dover solgte
de efter en oplysning 1752 hatte, parykker, mandsklæder, strømper,
sko, ure til de hjemvendende kinafarere og tog penge eller ostindiske
varer, f.eks. grøn te, i bytte. Fra Deal og kysten deromkring løb de
berømte Deal Luggers ud til de mange ankerliggere med varer. Deres
ejere fungerede også som færgemænd og transporterede kaptajner og
passagerer, de opfiskede tabte ankre og deltog i smugleri, - kortsagt
helt parallelt med Helsingør-kadrejeme. Luggerne var åbne, klinkbyggede både, ca. 25 fod lange og spidsgattede; de var sortmalede og
førte et stort luggersejl. De skal have været nogle af de fineste sø
gående både i verden (slutn. af 1800-tallet).13
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Engelske bumbåde fra slutn. af 1800-tallet. På denne side en „Gailey Punt“
fra Deal, på følgende en „Quay Punt“ fra Falmouth med sommerrig. Efter
H. Warington Smyth: Mast and Sail in Europe and Asia (2. udg., Edinburgh
1929).

English bumboat types: — a “Galley Punt” from Deal and a “Quay Punt”
from Falmouth. End of 19th century.

Falmouth var verdens mest kendte ordrehavn, hvor langfarerne
lagde ind for at modtage skriftlige ordrer om destinationshavnen. På
reden lå der til stadighed en stor mængde skibe, og helt op til 1.
verdenskrig havde bumbådene travlt med at betjene dem. Bådene,
Falmouth Quay Punts, der ofte gik på jagt efter kunder uden for
Lizard Point, var på grund af de barske forhold forsynet med halv
dæk; de havde skarp, lodret stævn og plat agterstævn og var høje
i siden; på pælemasten førte de gaffelsejl, fok, klyver og jager, og
agter var der en papegøjemast med luggersejl. Længden var i ældre
tid ikke over 22 fod, senere dog helt op til 32 fod. I cockpittet var
der rum til ca. 2 tons varer. For at indsmigre sig hos de fremmede
skibe satte de ofte disses nationalflag. De bragte skibsfornødenheder
og proviant til skibene: frisk brød, smør, sardiner, mælk, kakao og
alt hvad der kunne fryde en sømands hjerte efter mange måneders
afsavn. Især gjorde de en god forretning med deres blommemarme
lade, som søfolkene styrtede sig over. Også tøj og sko, tobak og drikke
varer blev solgt. Ofte tog de breve med ud til skibene. Der siges, at
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de var rimelige i priserne, og at de aldrig snød nogen. Det som sø
folkene købte, blev ikke betalt kontant, men kaptajnen gav bumbådsmændene en anvisning på pengene, og beløbet blev trukket fra i hy
ren. De modtog også gerne ol’ropes, som de vejede samvittighedsfuldt
med deres bismer.
Ved Penzance (Mounts Bay, ved Englands sydvestende) var der
også kadrejere, som førte proviant, drikkevand og brændevin ud
(1787). Fra Scillyøerne gik kadrejerne ud med alleslags levnedsmidler
til de hjemvendende skibe (1752). Også Queenstown i Irland, der
var en anden stor ordrehavn, var rigeligt forsynet med bumbåde;
efterspurgt var f.eks. barberknive til at fjerne de hjemvendende sømænds lange skæg.
Fra Englands østkyst nævnes bumbåde i Shields ved indløbet til
Newcastle. De meldte sig ved at ringe med en klokke og råbte: “Old
ropes! Old rags! Bones and grease!” (gammelt tovværk, gamle pjalter,
kødben og kabysfedt) for at angive, hvad de tog i bytte.
Da et engelsk skib i 1782 lå i London, forgreb mandskabet sig på
ankerkablet, som de skar stykker af og solgte til bumbådene mod
Purl, øl med vermouth i. Politiet greb ind og satte skibets tømmer
mand og bådsmand i et jembur uden for politistationen. 1849 for-
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tælles, at søfolkene på en norsk bark plyndrede et oplagt engelsk
skib; de skar det løbende tovværk ud, kappede det i småstykker og
kom det i sække, hvorpå de solgte det til bumbådsmændene.
I Holland kendes kadrejeme som omtalt fra 1600-tallet. 1653 siges,
at de holdt til på øerne og ved kysterne og kom ud i små skibe eller
skuder, ladet med brændevin og tobak. I Sydholland og Flandern
kaldte man de klinkbyggede fiskerbåde, de brugte, for bumbo ot en}
de var overordentlig brede (1793). Antwerpens havn vrimlede med
bumbåde, der solgte vin, whisky osv. Mændene råbte til søfolkene:
“You got the paint or the rope for the whisky, Johnny?” (har du
maling eller tovværk for whisky?).
I Hamborg var der i reglen ikke tale om kadrejere i egentlig for
stand; det var handlende af alle slags, som kom ombord, når skibene
var fortøjede, og bredte deres varer ud på dækket, tog mod bestillin
ger, afleverede deres forretningskort, lånte søfolkene penge osv. Dog
nævnes det også, at nogle af disse „hajer“ opsøgte skibene ved Elbens
indløb, altså over 100 km fra byen.
1806 fortælles fra St. Ybes (Setubal, Portugal), at kokken byttede
sig til vindruer af en kadrejer mod et stykke kød af salttønden.
I Cadiz kunne kadrejerne snakke lidt skandinavisk. 1896 fortælles,
at de råbte til svenske søfolk: ”Chingsa, changsa, tricka, tracka,
djävlar annamma, gamla matroser för gamla stövelskaft,” hvilket an
gav, at de var villige til at tage gammelt tøj i bytte. 1911 citeres
deres råb som: ”Heja, landsmand, tjensa på tjensa, trygga på trygga,
apelsina, figa, vina. Inga penga, tjænsa sæba, fyrstika. Spanska
flicka . .. bra!” (chingsa, tjensa osv. = change, bytte; trygga = drycka,
drikke). De forsøgte forøvrigt at snyde med at levere rådne frugter.14
Bombådsmændene fra Gibraltar tilbød bl.a. aber mod brugt tøj.
Under 1. verdenskrig var klipfisk hård valuta, som søfolkene kunne
få alt for. Fra Malaga og Ibiza førte bumbådene sydfrugter ud. Det
samme var tilfældet i Messina, hvor gamle klæder og sko blev taget
i bytte (1850’erne). De frugtbåde, der sejlede ud fra Napoli, var små
sejlbåde med jagtstævn, rundet hæk, bovspryd og to master, førende
to latinersejl og klyver. Her byttede mange søfolk sig til en mandolin
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Tomastet neapolitansk bumbåd (frugtbåd) med latinersejl. Slutn. af 1800tallet. Efter H. Warington Smyth.
Neapolitan bumboat (fruit-boat). End of 19th century.

eller en guitar, og bumbådsmændene demonstrerede dem ved at
synge „O sole mio“ til eget akkompagnement. Fra Genovas havn
fortælles, at de nærgående bumbådsmænd havde stor respekt for en
dansk skibshund, der holdt dem væk.
Ved Malta måtte et dansk orlogsskib i 1842 holde de påtrængende
handlende væk med sprøjten. H. C. Andersen glædede sig her over
det maleriske skue, de mange flydende butikker med frugt, grønt
sager, stråhatte, skjorter og skærf udgjorde.
I Korfu (Grækenland) tilbød bumbådene udskårne stokke og dåser
af gult oliventræ.

Uden for Europa

Langs de store ruter mødte de europæiske sejlskibe bumbådene
overalt hvor de kom. Det var fra den første langfarts tid livsvigtigt
for dem at skaffe sig de såkaldte „forfriskninger“, friske grøntsager,
8*
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frugt, fersk kød, når skørbugen hærgede, og de indfødte så en stor
fordel i at komme ud til skibene og bytte sig til søm, glasperler, økser
og hvad de ellers havde brug for, mod deres egne varer. Selv op i
tiden, da konserveringen af proviant blev bedre, var det meget nød
vendigt at supplere den op med vitaminrig frisk proviant. Gamle og
nye beskrivelser af sørejser er fulde af beretninger om handel med
de indfødte. Ofte var frugterne og fødevarerne dog halvfordærvede
og spiritussen forfalsket, og skibslæger fremsatte det fromme ønske
helt at få forbudt al bumbådshandel.15
Foruden levnedsmidler tilbød de kuriositeter, husflid, perler o.lign.,
samt dyr. Det var noget, der satte fantasien i sving hos søfolkene,
som gerne ville handle til eget brug og også købe noget at tage med
hjem.
Byttehandel var almindeligere end i Europa. Et velkendt bum
bådsråb var Change for change (tjænse for tjænse) i mange varia
tioner, som f.eks.: “Tschintsche for tschintsche! Dropke (hollandsk,
= dråbe, drik) for dropke! White dog for black monkey!” eller:
“Changey for changey, black girl for white sailor!” En anden variant
af bytteråbet er f.eks.: “Cheap Jack verkauft, kauft und vertauscht
alles, - a black dog for a white monkey.”
I det følgende vil vi bringe nogle spredte træk om bumbådsmænd
i fremmede verdensdele.
Skibene, der gjorde station ved Funchal (Madeira), blev omringet
af bumbåde med sydfrugter: appelsiner, citroner, figner, bananer,
vindruer, ananas, meloner, grøntsager, samt levende fjerkræ, æg, fisk,
kød, mælk, frisk brød. De solgte også kanariefugle og små papegøjer
i pagodebure, endvidere indlagte æsker og papirknive, kunstige blom
ster af fuglefjer, broderier, duge, lommetørklæder m.m., og også
kurvestole. Som betaling modtog de gerne gamle klæder. En af
kadrejerne, Old Fernandez, kunne stolt fremvise flg. anbefaling:
“This is to certify that Fernandez has bumboated this ship, supplying
water and sand to our satisfaction. I believe him to be reasonably
honest. Yours truly, Hal M. Hodges, Lieut., U.S.N.”16
På naboøen Porto Santo var det ikke bumbådsmænd, men talrige

Bumbåde og lægter ved skibssiden i Colombo (Ceylon) 1928. Foto på Handels
og Søfartsmuseet.
Bumboats in the harbour of Colombo, 1928.

tiggermunke med pose på ryggen, der kom ud (1806). Gav man dem
salt flæsk, bælgfrugter o. lign., lokkedes endnu flere til.
Bumbådsmændene på Açorerne solgte især bananer, kartofler og
billig portugisisk vin.
Ud for Tenerife og Las Palmas (Kanariske øer) solgtes de sæd
vanlige sydfrugter og desuden cigarer, chokolade, figner, kanarie
fugle i bur, spanske shawler, samt stole og borde af spanskrør. 1708
fortælles, at negrene her hellere tog gammelt tøj i bytte end penge.
Det samme var tilfældet ved St. Helena (1890’eme). Forøvrigt
havde søfolkene jo sjældent penge, så brugte bukser og skjorter og
hvad de måtte have af erindringsstykker og gaver, indkøbt til dem
derhjemme, var det eneste de kunne bytte med. Kadrejerne her
omtales ofte som „Halsabschneider“, „Mænd der levede af Rov og
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Ran“ o.lgn. Kunne de komme om ved at sælge en sæk sten for kar
tofler, gjorde de det gerne. Ofte kom negerpiger ud og solgte, f.eks.
kniplinger, halskæder lavet af frugtkærner, pressede blomster fra
Napoleons grav eller fotografier af graven.
I 1780’erne solgte negrene i Sierra Leone og i Gambia skildpadder,
mælk, honning, kokosnødder, ris, citronfrugter osv. mod tobak og
brændevin. Den fattige befolkning på den ensomme 0 Tristan da
Cunha modtog overhovedet ikke penge, men byttede grøntsager og
fisk mod brugt tøj; det havde de mere brug for (ca. 1900).
Taffelbaien, ved Kapstaden, var fra den tidligste ostindiefarts tid
et ofte opsøgt forfriskningssted, hvor man kunne rekreere sig oven
på rejsens skørbug. Hottentotterne kom ud til skibene med fersk kød
og friske grøntsager, æg, mælk, vindruer osv. De solgte også strudsfjer,
og i nyere tid (1905) kondenseret mælk og kakao i dåser.
Ved øen St, Maria i det Indiske Ocean, ud for Madagascar, kom
de indfødte ud med forfriskninger og råbte: „Bu, Bu, Kukelu-lu“
for at meddele, at de havde køer, får og høns (1670).17 De indfødte
fra øen Johanna, nord for Madagascar, kom også ud med friske, lok
kende ting (1769), og i Port Louis (Mauritius) solgte kadrejeme alle
slags frugt, levnedsmidler og tobak (1906). I Zanzibar byttede de
gerne bananer, appelsiner, kokosnødder o.lgn. mod tobak (1890).
I Rødehavet falbød de arabiske bumbådsmænd strudsfjer, snegle
huse, muslinger, tørrede hajgab o.lgn. (1925), og i Aden ligeledes
strudsfjer, men også panterskind, enhjømingshom, flettede kurve, ud
skårne kanomodeller, lædervarer (1882).
Da Vasco da Gama i 1498 nåede Kalikut i Forindien, var det
første han traf bumbåde, som ville sælge levnedsmidler. Der kom
engang seks mand ud i en båd og ville sælge brænde til hans skibe,
men da de havde nok, gav han dem hver en mønt, for at de ikke
skulle vende utilfredse tilbage, - øjensynlig en god propaganda for
portugiserne.18
1861 meddeles, at bumbådene i Bombay gjorde sig bemærket ved
råbet „Changée for changee, John!“ De solgte foruden frugter også
støvler for én dollar parret, en sangbog og en bibel for det samme,
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ingefær fra Kina, silketøj, vifter, sandeltræ, elfenben, æsker, nåle,
flag, parfume, strudsfjer, legetøj, aber osv., noget som fristede søfol
kene meget, og som de gerne ville tage med hjem som gaver. I
Cochin (ved Madras) bragte en mand hver dag arrak ud, men sø
folkene på en engelsk bark syntes det var splintrende galt med al
denne berusende spiritus, så en morgen han kom med sine flasker,
lod de en stor klump kul falde ned i kurven, så alle flaskerne knustes
(1883).
I Kalkutta vrimlede det med bumbåde. Nogle af mændene frem
viste med stolthed anbefalinger, som altid vakte munterhed. Der
kunne f.eks. stå: „Indehaveren heraf er en af de største kæltringer
i Kalkutta, men han er ikke værre end alle de andre slyngler.“ Det
lader til, at de var durkdrevne nok. Det fortælles således, at en sø
mand købte en tam abe af en bumbådsmand for to skjorter, et par
bukser og et par sokker. Men aben bed ham i hånden og stak af op
i riggen og hoppede derfra videre til det næste skib, og senere så
han ikke mere til den. Den var nok dresseret til at vende tilbage til
sælgeren. Typiske varer var f.eks. andeæg, tiparisyltetøj (en slags
stikkelsbær) og guavagelé (1906).
Omkr. 1650 fortælles fra Nikob arerne, at de indfødte tilbød sømændene på et hollandsk skib grå papegøjer mod jemredskaber og gamle
søm. Hvis ingen ville bytte med dem, drejede de halsen om på
papegøjerne og åd dem rå.19
Ved Ceylon var der skarp konkurrence mellem bumbådsmændene
(1880), og en kaptajn solgte handelsrettighederne til den højstbydende af dem, så han fik eneret til at handle med søfolkene. Det
gjorde ikke priserne billigere.
Også Singapore havde talrige bumbådsmænd, men det sted i Østen,
hvor kadrejeriet trivedes kraftigst, var nok i Sundastrædet mellem
Sumatra og Java ved Java Head, men især ved Anjer på Java-siden.
Her passerede de fleste skibe til Hollandsk Indien og Kina efter den
lange fart over det Indiske Ocean, og behovet for forfriskninger var
stort. Op igennem tiden har vi fra et væld af rejsebeskrivelser oplys
ninger om de indfødtes handel med de europæiske skibe. De kom ud
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i deres små tinangs eller prauer og solgte ikke blot kokosnødder, ap
pelsiner. bananer, guava, granatæbler, mangus-tangus, æg, høns,
snegle, men også fugle i bure, aber, skildpadder, spanskrørsstokke,
kalabasflasker med vand, og de medbragte de sidste nyheder, som
de serverede på radbrækket engelsk til stor glæde for søfolkene. De
besørgede også samvittighedsfuldt breve. I bytte for deres varer tog
de gamle skjorter, lommetørklæder, spejle, glas, sakse, barberknive,
geværer og krudt, ja endog merlespir. 1755 siges, at de helst ville
have spanske penge. De forlangte altid mindst 2-3 gange så meget,
som tingene var værd, men lod sig prutte ned uden nogensinde at
blive snydt.
Ved Javas kyst nævnes endvidere Surabaya, Tadjongpriok og stræ
det ved Madura. Her går en stærk strøm, og de indfødte var lige så
dygtige som deres kolleger i Helsingør til at udføre en slags kadrejvending; de roede forbi skibet inde langs land, og når de mente at
have tilstrækkelig højde, roede de ud på tværs af strømmen, således
at de passerede det og kunne gribe den line, der blev kastet ud fra
skibet til dem. Hvis de ikke fik fat på den, måtte de gøre turen om.
Ved øen Lombok byttede malajerne sukkerrør, kokosnødder og tør
rede frugter mod billige glasting, som sømændene havde taget med
fra Europa (1877).
Da hollænderne kom til Molukkerne, var de indfødte glade for at
tuske frugter og fisk gennem kanonportene og i stedet for at mod
tage rødt tøj, hvidt lærred, røde huer, kobber, messing, knive, røde
koraller o.lgn., som det fortælles fra Banda 1646. I det hele taget var
knive meget eftertragtede i byttehandelen på de ostindiske øer mod
konkylier, skaller, udskårne afgudsbilleder osv. (1867). På Ternate
solgte de indfødte skibsmodeller af kryddemelliker (ca. 1900), og i
Gilolo-passagen syd for Filippinerne solgte bumbådsmændene skild
padder og perler. Kaptajnen på en dansk bark byttede 1873 sine
grønne damaskesgardiner, der hang foran køjen, mod ægte perler,
som høvdingen tilbød ham; byttehandelen var til gensidig tilfredshed,
idet høvdingen ville hænge gardinerne op foran sit højsæde.
I Kina var det også vanskeligt at undgå bumbådsmændene, der til-

Parti fra Anjer (Java), beg. af i8oo-tallet. Til venstre ses en tinang, læsset
med frugter, fuglebur osv., på vej ud til et forbipasserende skib på handelens
vegne. Gouache af ubekendt kinesisk kunstner, Peabody Museum, Salem, USA.

Javanese bumboat, a tinang from Anjer, leaving shore to trade with a passing
ship. Beginning of 19th century.

bød friske levnedsmidler, stråarbejder, silketørklæder, vifter og alle
slags snurrepiberier, som søfolkene gerne tog med hjem, således som
det fortælles 1846 fra Macao. Malerier med prospekter af landskaber
og byer blev også tilbudt. Både i Hongkong og Shanghai omringede
sampanerne skibene, og en sværm af handelsfolk forsøgte at komme
ombord. De var forsynet med skudsmålsbøger, som bedyrede, at de
var ærlige og pålidelige folk. Priserne var mindst fire gange for høje,
så der måtte pruttes dygtigt, selv om kineserne protesterede med et
„Ha-Ja-How can do“. Fra Hongkong fortælles, at en tilsyneladende
rar bumbådsmand skjulte en rømt sømand i sit hus nogle dage, hvor
efter han overleverede ham til politiet for at få cumshaw (belønning).
I Foochow fik sømændene samshu (risvin) af bumbådsmændene i
bytte for en gammel skjorte eller et par bukser, og i Tientsin styrkede
besætningen på et skib, der lå her en kold og lang vinter 1877-78, sig
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med „squareface“ (genever), som bumbådsmændene bragte ud; de
skaffede dem også sæbe, tobak, tændstikker, brevpapir o.lgn.
I Japan var der bumbåde i hver eneste havn. De solgte bl.a. kuriosa,
silketøj, tekopper og -kander.
På Stillehavsøerne var de indfødte også opsatte på at handle med
de europæiske sømænd, som det fremgår af mange ældre og nyere
rejsebeskrivelser. På Tahiti, den paradisiske ø med herlige frugter og
skønne kvinder, kom der f.eks. i 1767, da det engelske ekspeditions
skib „Dolphin“ ankrede op, ca. 500 kanoer ud, og hver handelsmand
havde i sin kano en smuk ung pige.20 På Pitcairnøen var beboerne,
efterkommere af „Bounty“-mytteristeme, mere fromme. I bytte for
bananer, kokosnødder, mangofrugter, levende grise, fugle, æg og hus
flidsarbejder ønskede de brugt tøj, bibler, bønnebøger og ure (1890’erne). I Honolulu gav de kinesiske bumbådsmænd kredit. Søfolkene
fik ugentlig udbetalt én dollar, og den gik til afbetaling af deres gæld.
På den måde fik de ikke råd til at drikke sig fulde i whisky
(1890’eme).
I Queenstown (Tasmanien), hvor mange af de engelske australienfarere lagde ind, gjorde bumbådsmændene gode forretninger med
søfolkene, der ofte i tre måneder eller mere ikke havde set fersk føde.
I Newcastle (Australien) kaldtes kadrejerbådene „butcher boats“;
de var 24-30 fod lange, med to eller fire roere. Ofte gik de langt ud,
op til 40 miles, for at møde skibene. Det var ikke altid kaptajnerne
ville kaste en line ud til dem, så de måtte ro hjem med uforrettet sag.
I Melbourne, hvor skibene ofte lå meget længe, fristede bumbåds
mændene søfolkene med frisk mælk hver dag. En liter kostede 6
pence, hvad der var dyrt.
På Sydamerikas vestkyst gjorde bumbådsmændene langs de trøstes
løse chilenske og peruanske kyster gode forretninger med salpeter- og
guanoladerne. Den berømteste bumbådsmand i Iquique (Chile) var
„Portuguese Joe“, som ikke bare solgte figner og nødder, men også
små detonatorer til at kaste i vandet, så fiskene blev bedøvet og nemt
kunne fanges. I Paita (Peru) levede i 1930’me en over hundrede år
gammel kvindelig bumbådshandlende „Paita Maria“, som var kendt
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Proviantbåd i St. Thomas havn, Dansk Vestindien, ladet med geder, lam,
duer, skildpadder og bananer. Tegning af A. Riis Carstensen fra ca. 1870 i
Over viden Strand (København 1897).

Bumboat in St. Thomas Harbour, Danish West Indies, with a cargo of
provisions. About 1870.

af generationer af søfolk. Også i Guayaquil (Ecuador) var der selv
følgelig bumbåde.
På Sydamerikas østkyst traf man dem også, f.eks. i Montevideo,
Bahia og Rio Janeiro. Sidstnævnte sted lød bumbådsmandens danske
remse: „Trakke, trakke (= frakke?), gamle bukser, gamle skjorter,
gamle matroser!“ og folkene byttede deres brugte tøj for herlige
frugter. En særlig specialitet i Rio var en sød, klæbrig masse af

124

guava-frugten, rullet ind i bananblade. En sådan slik kaldtes „Johnny
Kracka“ og var meget populær. I Montevideo var lommeknive og
tobak gode bytteobjekter, da der var høj told på dem.
I Mellemamerika nævnes bumbåde i Panama, og negrene på St,
Thomas sejlede omkring i havnen og tilbød frugt, konkylier, cigarer
osv. Kunne de snyde sig til at sælge en flaske Florida-vand (hårvand)
som spiritus, gjorde de det gerne. I Bridgetown (Barbados) solgte
de savfiskenæb, polerede rygskjolde af havskildpadder og fine spad
serestokke, lavet af hajryghvirvler. De havde også kokosnødder, hvor
fra mælken gennem små indborede huller var hældt ud, hvorpå de
var blevet fyldt med rom, kaldet „Nelson’s Blood“ (ca. 1900). Disse
uskyldigt udseende nødder var meget eftertragtede af søfolkene og
betaltes dyrt; det var nemlig forbudt at sælge spiritus på reden.
Undertiden snød de handlende dem og solgte dem rigtige kokos
nødder, eller de fyldte dem med søvand i stedet for rom. Norske sømænd blev tiltalt på norsk: „Norske menn, god mann“, og da en
ungmand ville bytte sine brugte dongeribukser, men kun fik en appel
sin og to bananer for dem og derfor gjorde vrøvl, sagde negeren:
„Nei, du får ikke mer for den boksa din, der er hål på den.“ I Santa
Lucia (Cuba) solgtes tørrede mangofrugter, guavagelé og udstoppede
kuglefisk.

I denne hastige oversigt er der ikke taget hensyn til de skarer af andre
„landhajer“, der kom ombord, når et skib lå i havn, for disse kan ikke
regnes for rigtige kadrejere. Det var f.eks. alle slags handlende med
frugt, kød, brød, tobak, øl, spiritus, hatte, dyr, uartige postkort, ure,
billige ringe osv. - kort sagt det samme som kadrejerne tilbød. Frem
deles håndværkere eller disses kommissionærer: urmagere, smede og
især de ofte forhadte skræddere, som man havde på fornemmelsen
særlig udnyttede sømanden; repræsentanter for provianteringshandlere, mæglere, købmænd, hotel- og logishusværter, pengeudlånere;
vaskemænd og - især - vaskepiger, som foruden at vaske upåklage
ligt og billigt kunne andre ting, som sømændene ikke var kede af;
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sy- og lappepiger, som ofte havde samme funktion; undertiden kom
der pigebørn, som kun havde én opgave - de var ikke altid nemme
at holde væk. I Østen kendte og kender man endnu begrebet „skibs
koner“; hver af mandskabet tog sig simpelthen en kone, sålænge skibet
lå der, hvis han havde lyst og råd. Endvidere barberer og hårklippere;
spåmænd, zigøjnerkoner, fakirer, tryllekunstnere, jonglører, slange
tæmmere; tiggere, tiggermunke; kunstnere, skibsportrætmalere (på
dansk undertiden simpelthen betegnet kadrejermalere), fotografer;
måske også en tatovør.
Sådanne folk fandtes der nogle af i alle havnebyer. Nogle af dem
var ærlige, men de fleste var ude på at narre de godtroende søfolk,
som efter mange ensomme dage og uger ombord nød det brogede
havneliv og gerne lod sig besnakke.
Værst var boardinghouse-mastemes „runnere“, som uddelte whisky
og andre drikkevarer med rund hånd og forsøgte med gyldne løfter
at lokke søfolkene til at rømme fra skibet. Redere, kaptajner og poli
tiet stod magtesløse over for disse forbrydere, som gjorde søfolkenes
liv usikkert.
Bumbådsmænd og kadrejere omtales i de fleste sømandserindringer
med stor interesse, så de har tydeligt nok gjort et stærkt indtryk på
dem. Skibene sejlede forbi mange lande uden at stoppe op, og selv
om de lå længe i fremmede havnebyer, fik sømændene ikke altid
landlov. Ofte var bumbådsmændene den eneste kontakt de fik med
den lokale befolkning og den eneste mulighed de havde for at få
lidt glæde i tilværelsen og for at få nogle morsomme sager at tage
hjem til familien eller kæresten. Når bumbådsmanden kom, var det
lige som der var marked derhjemme.

NOTER
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BUMBOATMEN
Summary
In the days of sail bumboatmen were the small tradesmen of the sea. They
sailed out to vessels to sell provisions and articles of luxury and everyday use
to officers and men. In Danish they were called kadrejere which derives from
the Dutch kadraai and, originally, from the Portuguese catraia, meaning a
small vessel. The English word bumboat which is used all over the world
also comes from the Dutch, boomboot, a small fishing boat.
This type of small trading was particularly prevalent in the Sound between
the North Sea and the Baltic, which has been a crowded shipping lane for
centuries. Helsingør (Elsinore) where the Danish kings levied the Sound
Dues from 1429 until 1857, was the most important centre for it but there
were also numerous bumboatmen in the many fishing villages along the coast
of Zealand. Usually they were fishermen who earned a little extra by supply
ing ships. In fact the bumboat trade probably arose from the fact that fisher
men lying off the coast sold some of their catch to passing vessels. At a later
stage they started taking an assortment of goods with them to sell as well.
Bumboatmen generally continued their trade as fishermen but as time went
on certain families began to concentrate more on the bumboat trade than
on fishing.
They were very clever seamen and their boats were well built and easily
manoeuvrable. They were clinker built, 18-22 feet long with spritsail, jib,
fore, main and topsail.
As the sailing ships entered the Sound the bumboats hailed them and offered
their wares: bread, potatoes, fruit and vegetables, fresh fish and meat,
spirits, tobacco, articles of clothing, needles and thread, charcoal for the
galley, Florida water for the hair, soap, combs, fancy goods. If a ship wanted
to do business a line was thrown out and the bumboat tied up, drifting
alongside for as long as was necessary. The captain was usually most interested
in fresh provisions, but the crew generally wanted spirits and tobacco so
the bumboatmen were not always popular with the officers. Payment was
made either by coins from all corners of the earth or by barter. Bumboat
men would accept old ropes and canvas, grease, bones, etc. It was not unusual
for seamen to “borrow” part of the ship’s equipment in order to pay for their
purchases, for example a line or an end of rope, a block, a roll of sailcloth,
some pitch or paint. Or they would break open the hatch to the hold and
steal some of the cargo: grain, coal, meat, timber, tropical fruits etc. It was
said, too, that the bumboat men smuggled such things as spirits and stuffs.
At all events they tried to cheat the customs by bringing the goods they had
acquired ashore without paying duty. They were then sold cheaply to
merchants, ship’s chandlers and millers in the town. It was normally not
much profit the bumboatmen made.
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Further south in the Sound, at Copenhagen and Dragør, bumboatmen also
plied their trade, as well as on the island of Bornholm in the Baltic.
As sailing ships were superseded by the faster steamships the bumboat trade
gradually dwindled and by 1914 had almost ceased to exist.
In other European waters too bumboat trade was to be found wherever
there was lively traffic, such as on both sides of the English Channel. In
England there were the famous Deal Luggers and Falmouth Quay Punts. In
most Mediterranean ports there was a thriving bumboat trade selling fruit,
provisions, clothing of all kinds, straw hats, mandolins and such like to the
crews.
Not only in Europe but in Africa, Asia, South America and the West Indies,
in fact almost all over the world, the bumboat trade existed. Natives bartered
their goods for second-hand clothing, an old shirt or a pair of ragged
trousers, a pair of worn out shoes, or for such articles as nails, tools, or glass
beads. Everywhere was heard the bumboatman’s cry: “Changey for changey!
dropke for dropke! white dog for black monkey!” And the sailors were easily
tempted. They were very keen to get hold of not only the local spirits, fruits
and other delicacies but also local handiwork of all kinds; weapons, fans,
jewellery and clothing made by the natives; exotic animals such as monkeys
and turtles and curios like swordfish, shark’s jaws, moonfish and coral. All
these strange things were interesting to take home as presents.
In actual fact crews of sailing ships very rarely went ashore in foreign ports
and bumboatmen were often the only natives they came into contact with.
It is not surprising, therefore, that so much mention is made of them in
sailors’ reminiscences and accounts of voyages.

Kirkeskibet i Gedesby kirke (Falster), en navnløs brig, ophængt 1859 som
gave fra 93 af sognets beboere. - Forf. fot.
Ex-voto ship’s model in the church of Gedesby, presented by 93 inhabitants of
the parish in 1859.

MARITIME SMÅARTIKLER
DOKUMENTET I KIRKESKIBET I GEDESBY KIRKE

I denne Falsters næstsydligst liggende kirke hænger fra loftet et skib nænnest
alteret, en topsejlsbrig med beslåede sejl. I sit midtskibs lastrum med ruf
gemmer det et dokument i et cigarformet glashylster. Det blev opdaget af
tre af sognets lærere i 1934 under en restaurering af kirken og af skibet. En
af dem, i 1971 nulevende 84-årige fhv. lærer ved Gedser Odde Skole, N. P.
Laursen, fortalte mig om dets eksistens, hvorved min interesse vaktes for at
se dets indhold, ikke mindst fordi kirken er min dåbskirke og mine aners
kirke gennem mindst 200 år. Ved fælles hjælp fik lærer Laursen, der også er
født på Sydfalster, og jeg dokumentet nedtaget en septemberdag i 1970. Det
er et firsidet dobbeltark skrevet med gotiske bogstaver, så studiet af det tog
ret mange timer for mig ved „oversættelsen“ til nutids sprog. Det stammer
fra 1859 og er affattet i forbindelse med ophængningen af skibet, der var
ført til kirken i procession. Herom berettede „Lolland-Falsters Stiftstidende“
20. juni 1859:
9
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„Den 17de Juni havde Gjedserboerne en Fest af sjælden Art. Omtrent et
Hundrede af Medlemmerne af Gjedesby Menighed havde ved frivillige Sam
menskud købt et af Hr. Gleie i Nysted forfærdiget, som Brig taklet, Miniaturskib, hvilket med Kirkeejerens Hr. Godsejer Tesdorpfs Tilladelse blev op
hængt i Gjedesby Kirke. Omtrent KL 4 Eftermiddag forsamledes Bidrags
yderne samt andre af Sognets Beboere i Kirken, som nyeaabnedes, hvorpaa
Skibet bares i Procession ind og ophængtes i Midten af den smukke nye
( = nyrestaurerede) Kirke, ved en Dagen iforvejen under Loftet anbragt
Kæde med forgyldt Kugle. Efter Menighedens Kirkesanger havde oplæst en af
ham forfattet Angivelse af Tiden hvorpaa og Omstændighederne hvorunder
dette Skib blev ophængt, samt en Navneliste over Bidragsyderne, ledsaget af
nogle velvalgte Ord om Skibets Betydning som kirkeligt Symbol, talede Stedets
Præst, Hr. Pastor Wøldike, nogle simple men meget gribende og for Begiven
heden særdeles velvalgte Ord, og vi fejle vist næppe, naar vi paastaae, at hans
Tale gik mange til Hjertet. Sluttelig blev det omtalte Dokument i en forseglet
Flaske nedlagt i det ophængte Skib.“
Dokumentet lyder i moderne dansk retskrivning:
„År 1859 d. 17. juni (en fredag) er dette skib ophængt her i Gjedesby
kirke. Skibet er forfærdiget af Poul Theodor Gleie, smedemester i Nysted.
Kirkens nuværende ejer, herr Godsejer E. Tesdorpf til Ourupgaard, Gjedsergaard, etc., Ridder af Dannebrog, har givet sin tilladelse til dets ophængning.
Menighedens nuværende sjælesørger, som det blev givet at tolke betydningen
af og hensigten med dette symbols anbringelse i Guds Hus, var pastor J.
Wøldike. — Menighedens skolelærer og kirkesanger, som det blev overdraget
at skrive nærværende linjer, var Svend Petersen. — Skibet er tilvejebragt ved
frivillige bidrag af eftemævnte beboere af Gjedesby Sogn (her følger 93
navne).
Skibet er et meget betydende symbol for Gjedserboen; det vækker i ham
alvorlige tanker. Havet bruser om vor odde og truer den med ødelæggelse;
det kaster undertiden i sin vrede en eller anden forulykket søfarer op på vor
kyst, og, skønt det vel tidligere har været tilfældet, at En eller Anden ved
synet af de forbisejlende skibe med længsel har ønsket, at det oprørte hav
skulle bringe ham bytte, så skal synet af dette skib nu meget mere minde
os om at bede: „Gud beskærme vor odde mod havet! Han beskærme dem,
som farer på havet i almindelighed, som og vore egne kære, der færdes på
bølgerne fjern og nær i særdeleshed!“ Det skal bringe os ihu de tapre, som
har fægtet på den danske flåde, som har vovet liv og blod for konge og
fædreland, såvel i de længst forsvundne tider som i vore dage, så at vi beder:
„Gud beskærme vor konge og vort fædreland! Han styrke og bevare vore sø
krigere i farens stund!“
Men det er ejheller fremmed for os, at skibet har en høj kristelig betydning.
Vi ved, at vor Herre Christus selv betrådte skibet, og at nogle af hans mest
ophøjede undere udførtes på skibet, og det er ikke sjældent bleven sagt, at
vor kristelige kirke er det skib, hvorpå havene endnu fører vind til salighedens
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havn. Derfor skal dette skib bringe os ihu, at Herren er gået ombord på sit
skib, den hellige almindelige kirke, at han står selv tilrors og styrer sikkert
igennem alle havene, forbi alle skær, til evighedens herlige kyst. Det skal
fremdeles lære os at betænke, at vi, der engang som hans disciple var gået med
ham ombord, men atter havde forladt ham, og har da nu fået anden kurs; og
da skal det lære os at bede: „Herre Jesus! tag os atter til dig ombord på din
frelsens ark!“ Også enhver af os især tumler som et skrøbeligt skib på verdens
larmende hav. Derfor skal dette skib minde os om, at vi trænger til en
sikker og erfaren styrmand, en styrmand, der kan true fristelsens storme og
modgangens bølger, så at det bliver „ganske blikstille“; men det formår kun
vor Herre Christus. Lad derfor nærværende skib lære os, som nu lever, lad
det lære dem, der skal leve her på odden til de sildigste tider, at bede: „Herre
Jesus. Styr du vort livs-skib på vor besværlige sejlads over verdens farlige
hav. Før det i den sikre evige salighedens havn!“
Denne skibets betydning, og du oh Herre Gud himmelske Fader! Lad det
opnå sin bestemmelse! Da pryder det vor kirke i mere end en betydning, og
da er det ikke forgæves ophængt i dit hellige hus.

Gjedesby, d. 17. juni 1859.“
Når dokumentet har fået indføjet „. . . skønt det vel tidligere har været
tilfældet, at en og anden ved synet af de forbisejlende skibe med længsel har
ønsket^ at det oprørte hav skulle bringe ham bytte“, da har dette relation til
virkeligheden i forgangen tid, hvor fattige Bøtø’er og Gedesby’er tilføjede
deres aftenbøn: „Vor Herre, giv os et godt vrag i nat.“ Altså ikke bedre
end de gamle Børglum-bisper!
Efter rimelig formodning har pastor Jeremias Wøldike (1859 pers, kapellan
i Skelby-Gedesby Pastorat) formet teksten til dokumentet, højst sandsynligt af
samme indhold som den prædiken, han har holdt nævnte dag.
I glashylstret ligger også nogle gamle danske mønter (ældst 1 Rigsbank
Skilling fra 1818), men da nogle af dem er yngre end 1859, har disse altså
ingen forbindelse med skibets ophængning. Måske stammer de alle fra fund
i kirkerummet, og så har man ment, at skibets lastrum var det bedst egnede
opbevaringssted. Dokumentet nævner jo heller ikke noget herom.
Midt i dokumentet nævnes navn og stilling på enhver af de ialt 93 bidrag
ydende personer, alle af Gedesby Sogn, og omfattende såvel mand- som kvinde
køn. Navne men ikke stillinger er skrevet med latinske bogstaver. Nævnelsen
af stillingerne giver et historisk indblik i datidens samfundsorden. Af de
93 er de fleste „gaardmænd“ (= -ejere), ialt 37, heraf 3 enker, 6 er parcel
lister, 16 husmænd, 12 ungkarle (heraf 1 skrædder), 2 smede, 2 baadførere,
i tømmermand, 1 møller (også gaardmand), 1 skomager, 1 fyrmester, 1
fyroppasser, 1 lods, 1 sognefoged (også gaardmand), 1 skolelærer, og af kvinde
køn i jordemoder, 1 høkerske, 2 enker, 1 pige (tyende) og 1 „Enke-madame.“
Et familienavn stammer fra Holsten; flere derfra emigrerede til Sydfalster.
9*
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Nogle af navnene viser islæt af de hollændere, der i 1500-tallet af konge
magten „indførtes“ til den nærliggende Bøtø, såsom Krighaar, Rysse, Krøll,
Børsen (Børsum). Gennem de svundne århundreder har Bøtø-boerne haft nær
tilknytning til Gedesby-boeme, ikke mindst gennem indgifte. Endnu langt op
i 1900-tallet fandtes mange beboere, især som ejere af slægtsgårde, på Syd
falster med hollandske navne. Nu er der færre.
For skriveren af denne artikel blev dokumentet en interessant og glædelig
opdagelse, ikke alene på grund af samfundshistoriske betragtninger, men også
dets nævnelse af en af giverne, gårdmand Jens Hansen Skipper, fordi han
er min oldefader (på sværdsiden). Som 35-årig i 1859 har han højst sandsyn
ligt været deltager i processionen. løvrigt var han veteran fra krigen 1848—
50, i hvilken han deltog „til orlogs“. Forholdene indenfor værnepligten den
gang var, at landbrugsfolk, der levede nær kyst og hav, kom til at tjene i
orlogsflåden, fordi de, „sølimit’er“ kaldet, ansås for at have kendskab til
fartøjsbetjening og færden til havs. Så følgende denne geografiske beliggen
hed blev værnepligtige fra Bøtø, Gedesby og Gedser Odde som regel indkaldt
til at gøre tjeneste „til orlogs“. Som 24-årig indkaldtes min oldefader til
krigstjeneste i 1848, den „slesvigske krig“, men hjemsendtes som de øvrige
soldater efter våbenhvilen 26. august 1848. Ved optagelsen af krigshandlin
gerne i april 1849 blev han genindkaldt.
Da kun hestekøretøjer kendtes på den tid, måtte også falsterske soldater
befordres hermed, til Gåbense Færge, for så efter overførselen til Vordingborg
at blive befordret med hestkøretøj igen, til mødestedet, Holmen i København.
Al kørsel for soldater skete hele vejen som „ægt“ ( = lovtvungen kørsel for
bønder, der gratis skulle stille køretøj og kusk til rådighed).
Han sattes til tjeneste om bord i linjeskibet „Christian den Ottende“ (84
kanoner). I sit angreb på batterierne ved Egernfjord (Eckernförde) ammuni
tion-sprængtes det skærtorsdag 5. april 1849. Min oldefader og hans nær
kammerater havde den opfattelse, at skibet sprængtes af egne officerer og
ikke ved fjendtlig angreb. Min oldefader blev en af de heldige, der slap
derfra med livet i behold, og blev som øvrige tilfangetagne ført til internering
i Glücksborg Slot, hvor de måtte sove på leje af halm og blev befængte med
lus. Efter sin frigivelse og hjemkomst senere hen på året ægtede han 14.
december sin Karen Madsdatter.
Han døde i 1913, knapt 90 år gammel, og kort efter mit fyldte 11. år. Han
kunne frisk fortælle indtil sin død, og jeg husker især følgende episode, fordi
den gjorde stærkt indtryk på min barnesjæl: „En smørstikker, der under
kampen sad på en lugekarm for at lange kanonkugler, holdt pludselig op
hermed og reagerede ikke på tilråb. Da nærmeste kammerater så nøjere til,
opdagede de med forfærdelse, at hans hoved var bleven bortskudt af en
kanonkugle.“ — To andre i dokumentet navnnævnte, Peder Madsen (båd
fører) og Niels Krøl (husmand) havde også været med i træfningen, og var
også sluppen helskindet hjem til Gedesby. Midt i kampens hede — som fortalt
mig af andre langt senere hen - havde Krøl råbt til min oldefader: „Nå,

Den største katastrofe for den danske flåde i treårskrigen var den for dan
skerne så uheldige „demonstration“ ved Eckernförde 5. april 1849, da linje
skibet „Christian VIII“ sprang i luften og fregatten „Gefion“ blev erobret af
de slesvig-holstenske insurgenter. Dette naive tyske billede er et af de mange,
der skildrer det dramatiske højdepunkt, da det stolte linjeskib eksploderede.
Litografi af H. Hermann efter Gustav Führmann. Handels- og Søfartsmuseet.

Blowing up of the Danish man-of-war “Christian VIII” during the battle off
Eckernförde, on April 5th, 1849. This disastrous event was a big loss for the
Danish fleet during the war caused by the insurrection of the Duchies of
Schleswig and Holstein against Denmark in 1848-50.

Jens, tænker du på de Gedesby piger?“ Denne uforfærdede spørgen kendtes
og bevaredes af ældre folk i sognet indtil for få år siden.
I 1876 fik min oldefader som øvrige kampfæller „den af Hans Majestæt
Kongen allerhøist indstiftede Erindringsmedaille for deltagelse i Kampen for
Fædrelandet 1848-50.“
I 1898, 50-året for krigen, fik han og øvrige veteraner en jubilæumsgave
fra Statskassen, og fra 1906 ifølge lov en livsvarig årlig hædersgave på
100 kr.
Carl Østen
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SEJLMAGERI I HELSINGØR
Gennem fhv. sejlmagermester P. R. Borch, Helsingør, har Søfartsmuseet mod
taget nogle fotografier fra de gamle værksteder, der var forløberne for det
nuværende „Varelageret“ i Stengade. Billederne har tilhørt firmaets tidligere
indehaver, afdøde sejlmagermester Holger Petersen, og de har stor værdi for
museet, idet de supplerer en samling sejlmagerværktøj, bænk med tilhørende
prene og målestokke, sejlmagerhandsker og fedthorn, som er blevet skænket
Søfartsmuseet i 1955 og 1961, og hvoraf adskillige ting ligesom fotografierne
stammer fra firmaets grundlægger, N. J. Petersens tid.
Sejlmagennester Niels Jensen Petersen, f. i Svendborg 1854, kom til Hel
singør 1880 fra Flensborg. Efter to års arbejde på Løves træskibsværft løste
han borgerbrev 19/4 1882, og nedsatte sig som sejlmager på Stengade nr. 82,
og nogle år senere, i 1899, købte han naboejendommen nr. 84, hvor han i
gårdens sidebygning indrettede et større sejlmagerværksted som sejl-, flag- og
kompasmager. Efter sejlskibstidens æra købte han i 1919 ejendommen Stengade
nr. 75, hvor en systue blev indrettet til fabrikation af arbejdstøj, olietøj,
markiser og flag. I 1913 fik sønnen Holger Petersen borgerskab, og fortsatte
firmaet sammen med faderen, der var alvorligt svækket af sukkersyge, til
dennes død 1926. Efter sønnens død 1949 overgik firmaet til et aktieselskab.
Det ældste fotografi fra o. 1890 viser sejlmagerloftet i ejendommen Stengade
nr. 82. Fra et højtsiddende sæde overvåger mester svendene ved arbejdet.
Der er tale om en konstrueret situation, men alligevel giver billedet et godt
indtryk af arbejdet på et sejlmagerværksted. Sejlmagerbænkene står langs væg
gene i det smalle loftsrum, hvor de omtrent færdiggjorte sejl opfylder gulvet.
Drengen længst t.v. er ved at tjære sejlgarn og den gamle svend med bowler
hatten ved siden af er blevet bedt om at tage en pren i hånden. I virkelig
heden har han været ved at sy, for han har endnu sejlmagerhandsken om
den højre hånd. Ved hans højre side ses tydeligt fedthomet, det ofte ud
smykkede kohorn, fyldt med fedt eller talg, hvori nålene blev stukket.
Svenden yderst t.h. er ved at langsplejse liget, dvs. splejse det tov sammen,
som blev syet ind i kanten af ethvert sejl. Krogen er en barm, en skødbarm
eller en kværke.
Allerbagest står mestersvenden Vorbech og holder halsen på et forsejl.
Læredrengen t.h. for ham støtter et stort merlespir. Man har lavet en åbning
i selve liget for at kunne anbringe den kous, svenden (stående) holder i sin

Sejlmagerloftet i Stengade nr. 82, Helsingør. Iført kalot overvåger sejlmager
mester N. J. Petersen arbejdet. — Peter Christensen, Helsingør, fot. o. 1890.
The sail loft in Helsingør, about 1890. The Maritime Museum has received
one of the sailmaker’s benches of this firm with an assortment of tools and
records from the workshop.
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Lystfartøjer med sejl syet hos N. J. Petersen og søn. Til venstre en omdannet
toldkrydser.

Two different types of pleasure craft, both equipped with sails from the
Helsingør sailmaker’s about 1910 and 1920.

venstre hånd. T.v. for Vorbech er yderligere en svend blevet anbragt med
en pren i hånden, men også denne gestus skal tages med forbehold, hullerne
blev syet, før liget som det sidste blev syet på.
Et andet fotografi er fra o. 1910 og viser sejlmagerværkstedet som nu var
flyttet til Stengade 84, bagbygningen 1. sal. Værkstedets daglige leder Holger
Petersen står i baggrunden med armene overkors. På væggen bag ham hænger
forretningens jubilæumsskjold med faderens initialer og årstallene 1882—1907.
En ændret målsætning spillede en rolle for værkstedets ændrede karakter. Man
leverede nu mange markiser og lystbådesejl, der syedes af en tyndere dug.

Sejlmagerværkstedet i Stengade nr. 84, bagbygningen 1. sal. Firmaets daglige
leder, Holger Petersen, står i baggrunden. — Rudolph Jørgensen, Helsingør,
fot. o. 1910.

The same workshop in new premises, about 1910.
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Man kan bemærke de mange ruller tyndt stof på reolen. Yderst t.v. er en
svend ved at frigøre en kordel af en tovende.
Et par mindre fotos, som ligeledes blev overdraget museet, viser lystbåde
med sejl syet af firmaet N. J. Petersen og søn. Båden til venstre er en op
rindelig toldkrydser, en af de tidligste typer, der blev omdannet til lystfartøj
efter at Statens Krydstoldvæsen blev nedlagt. Det var meget stærke både.
Billedet er sikkert taget mellem 1905 og 07. Topstangen er kommet til, så
man kunne sætte en „flying jib“. Til højre en 30 fods kutter, der synes at
være bygget mellem 1915 og 1920. Den har roret inde under hækken og
gunterrig.
En af museets meget værdifulde gaver fra firmaet N. J. Petersen og søn
er en protokol ført fra 1911 til 1928 med beskrivelse og tegninger af sejl og
presenninger udført til navngivne sejl- og dampskibe samt fisker- og lystkuttere.
Sejlmageriets historie i Danmark er endnu ikke skrevet og Søfartsmuseet
vil gerne i forbindelse med gamle sejlmagere for at få nærmere besked om
arbejdets gang og fagets vilkår.
Hanne Poulsen

EN DANSK TRAMPBÅD
Fra skibsreder Jørgen Carl, rederiet „Hejmdal“, har museet i 1969 modtaget
en model af s/s „Hans P. Carl“, der i 1948 byggedes på Helsingør skibsværft
til rederiet.
Lige efter den anden verdenskrig var der en enorm efterspørgsel efter ny
bygget tonnage hos alle rederier, og „Hejmdal“ dannede i denne henseende
ingen undtagelse. Rederiet havde under krigen mistet 80 % af sin flåde, og
havde kun den nu 22 år gamle s/s „Martin Carl“ tilbage.
Kontrahering af tonnage var imidlertid umulig på dette tidspunkt. Intet
værft kunne slutte kontrakter på grund af den håbløse materialesituation, og
allerede bestilte skibe fik gang på gang afleverings terminerne udsat.
Rederiet havde under krigen hos Helsingør Skibsværft bestilt en båd, der
foreløbig kun hed nr. 277. Skibet fik senere navnet „Axel Carl“. I februar
1946 tilbød værftet rederiet en kontrakt på et søsterskib til „Axel Carl“,
„Heimdal“ accepterede tilbuddet og værftet gik i gang med bygningen af
nr. 291, s/s „Hans P. Carl“.

Den tidligere „Hans P. Carl“ som „Caterina Cosulich“, fotograferet under et
værftsophold i Helsingør 1961. Fot. Knud Fredfeldt.
S/S “Caterina Cosulich”, the former “Hans P. Carl”, at the shipyard in
Helsingør 1961.

Arrangementstegning af s/s „Hans P. Carl“.

Arrangement drawings of the s/s “Hans P. Carl”.
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Skibet blev bestilt som „raised quarterdecker“, men inden kølstrækningen
blev dette ændret til „open shelterdecker“, da rederiet fandt, at tiden var
løbet fra den førstnævnte type.
Fredag den 6. august 1948 løb s/s „Hans P. Carl“ af stablen. Det blev
døbt af Fru Ingeborg Carl og opkaldt efter skibsreder Hans P. Carl, der var
død i maj samme år.
Skibets dimensioner var:
Længde overalt
Bredde
Dybgang
Brutto tons
Netto tons
Dødvægtstonnage

284'. 5'
43'- 6'
17'. 0'
1969
1005
3400

Maskinen var en Helsingør Turbo-Compound maskine af typen H 9,5 med
spildedampsturbine. Kedlerne var to oliefyrede vandrørskedler, og farten var
12 knob.
„Hans P. Carl“ havde 4 luger med to 5 tons bomme til hver luge. Ved
to-lugen var der desuden en „sværvægter“ med en løfteevne på 15 tons.
Midtskibsbygningen var indrettet med beboelse for officerer, restaurations
personale og passagerer. På dækket i styrbordsside med kamre og baderum for
I, II og III mester, i bagbordsside med kokke- og drengekammer og messer for
dæksfolk og fyrbødere ( ! ). Endelig var der på forkanten kammer til hovmester,
saloon, pantry og officersmesse. På salondækket, grupperet omkring casingen,
havde I, II og III styrmand samt en assistent kamre. Kaptajnens beboelse
på forkanten indeholdt soverum, opholdsrum, rygesalon og bad.
„Hans P. Carl“ havde plads til 4 passagerer fordelt på to kamre, der
også lå på salondækket. Ved siden af disse var der hospital. På agterkanten
af salondækket havde officererne deres rygesalon.
Brodækket indeholdt kun een beboelse,- telegrafistens, der lå i bagbords
side i forbindelse med radiostationen. Resten af brohuset var indrettet med
decca- og radarrum, bestiklugar og kommandobro.
I poopen agter var der beboelse for den menige besætning. En artikel i
„Politiken“ af 10. 11. 1948 havde følgende overskrift: „Nyt skib med social
forståelse for søfolk“. Artiklen er et referat af et besøg på „Hans P. Carl“,
og udtrykket „social forståelse“ dækker over den kendsgerning, at skibet
var et af de få, der på daværende tidspunkt havde etmandskamre til den
menige voksne besætning. Der var 11 kamre, og hvis man antager, at dæksog fyrbøderbesætning har udgjort 12 mand, har altså kun dæksdreng og
jungmand delt kammer.
Hele beboelsen, undtagen båds- og donkeymandskammer, lå under dækket.
På selve dækket havde de to førnævnte kamre, og her var også toiletter,
baderum og rygesaloner, en til hver kategori. Under bakken var der ind
rettet et vaskeri, hvilket tidspunktet taget i betragtning, også var noget nyt.
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Jomfrurejsen gik fra København til Nantes, og „Hans P. Carl“ var be
skæftiget i europæisk fart til august 1949, hvor det blev sat i time-charter
på Indien i en rute, der strakte sig fra Bombay, over Cochin, Madras til
Calcutta. Da charteren udløb i 1951, gjorde skibet en rejse på Europa, hvor
efter det gik til Australien, hvor en ny charter var indgået. Der skulle gå
otte og et halvt år, før skibet igen kom i europæiske farvande.
„Hans P. Carl“ fik den australske østkyst som sit arbejdsområde. Fra juni
1951 til maj 1957 besejlede det en rute, der gik fra Adelaide i syd til Caims
i nord, med anløb af pladser som Geelong, Melbourne, Sidney, Coofs Harbour,
Brisbane, Gladstone og Townsville.
Efter den australske charter sejlede skibet i et par år på Mellemamerika.
I denne fart, på rejse fra Cutuco til Punta Arenas, havde „Hans P. Carl“ et
kedelhavari i det Caribiske Hav, hvor maskinchefen blev alvorligt forbrændt,
og skibet måtte slæbes til Cristobal.
Den 23.9. 1959 ankom „Hans P. Carl“ til Aalborg, efter at have været
borte fra Danmark i ti år. Skibet kom i dok, og det blev omdøbt til „Saltholm“.
Udviklingen på fragtmarkedet havde gjort „Saltholm“ urentabel under
dansk flag, og den stod på „Sales List“ til en pris af 75.500 £. Skibet holdtes
i europæisk fart, og den 11. 5. i960 solgtes det, under et værftsophold i Hel
singør, til Soc. Industria Armamento Navigationa i Venedig. „Saltholm“
blev omdøbt til „Caterina Cosulich“.
I 1966 skiftede det atter ejer. Køberne var denne gang Cia Navigationa
Attica, Grækenland, og det fik navnet „Kioni“. De nye ejere fik dog ikke
længe glæde af skibet. Den 22. 6. 1968, på rejse La Goule tte-Valencia, brød
„Kioni“ i brand, og blev forladt af besætningen. Fire dage senere indbragtes
det som havarist til Baia ved Neapel. „Kioni“ var dog så medtaget, at en
reparation var umulig. Det solgtes til ophugning i La Spezia, hvortil det
ankom 1. 12. 1968.
Erik Danneshoe
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HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
BERETNING FOR
REGNSKABSÅRET 1970-71

Af større gaver indgået til museet er der grund til at nævne et
manuskript „Navigations-Bog indeholdende Brede- og Længde-Reg
ningen .. . udregnet af Andreas Lorents Floor ... 1811“ (deponeret
af civiling. R. Z. Floor, Åbyhøj). Sådanne håndskrevne bøger fra navi
gationsundervisningen har museet flere af, men denne er af speciel
interesse, idet den er skrevet „ombord i Krigs-Fange Skibet Bahama,
liggende i Gillingsham Bay“. Det stammer med andre ord fra den
engelske „prison“ under krigen 1807-14, hvor ialt 7-8000 dansk
norske søfolk sad som krigsfanger. Det fremgår heraf og af en anden,
men mindre navigationsbog, skrevet af P. N. Bache, Helsingør, om
bord på samme skib i 1813 (i museets eje), at de ældre navigatører
gav de unge søfolk undervisning i styrmandskunsten, mens de sad i
fangenskab. Floor var født i København 20. okt. 1788, så han har
altså været 22-23 år, da han skrev bogen. Han tog skipperborger
skab i København 1821 og førte i den følgende tid forskellige skibe,
bl. a. fregatten „Emilie“ af København på flere rejser til Vestindien.
Samtidig optrådte han som skibsejer. 1841 førte han udvandrer
skibet fregat „Stephani“ af Hamborg (R. M. Slomans rederi). I sin
alderdom boede han i sømandsstiftelsen Bombebøssen. Han døde
1864 af brystbetændelse og blev begravet fra Holmens kirke.
På et loft i en gammel klarerergård i Helsingør er fundet en række
protokoller fra sundtoldstiden, og heraf har museet modtaget de syv,
hvoraf fem stammer fra det russiske konsulat i Helsingør i 182030’me. Det drejer sig om kopibøger, fortegnelser over pasvisa, atte
stationer og certifikater, samt registrering af russiske — i realiteten
finske - skibe, som betalte øresundstold. I forvejen har museet flere
10
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lignende protokoller. De belyser de komplicerede forhold i forbin
delse med klareringen (gave fra arkitekt Mads Drosted).
Riggernes og Sejlmagernes Forbund i Helsingør, oprettet 1916, har
skænket sin fane til museet, idet forbundet nu som et tidens tegn
går ind.
Efter anmodning fra museet har fhv. rigger og sejlskibssømand
Johan Chr. Lassen udført en køjesæk og tilhørende lås med knob
arbejder efter model af sin oprindelige sæk, der endte på havets bund
under 1. verdenskrig. Det er en betydningsfuld mangel i museets
samlinger, man herved har søgt at råde bod på, og stadig vil en
velbrugt køjesæk ligesom sømandens daglige tøj og udrustning være
at finde på Søfartsmuseets ønskeseddel.
Fra fhv. bådebygger Niels Johs. Christiansen, Hellerup, der 1906
kom i lære hos en søn af den bekendte bådebygger Peter Bjerg i
Strandgade i Helsingør, har museet modtaget en god samling skibsog bådebyggerværktøj, hvoraf en del stammer fra Bjergs bådebyggeri,
og en del har tilhørt bådebygger Carl Laur. Jacobsen. Endvidere et
manuskript, skrevet af Jacobsen: „Om den Gonstructionsmaade, som
kaldes Reduction“ (1863), vistnok stammende fra undervisningen
på konstruktionsskolen på Orlogsværftet, ligesom en medfølgende
samling konstruktionstegninger. Jacobsen byggede den første kap
roningsbåd i Danmark, „Kvik“ (I), og hans tegning til denne, samt
til et par andre bygninger, har museet også modtaget.
Ved køb er erhvervet bl.a. en smuk kinesisk sølvmodel af en djunke,
formentlig hjembragt af en sømand i 1800-tallet, og ligeledes en sø
kikkert, signeret T. Harris & Son, London, samt et engelsk kobber
stukket søkort over Jyllands vestkyst ca. 1700, af Mount & Page.
I gavelisten anføres de mange givere af museumsgenstande, fotos
og bøger. Museet takker for gaverne og udtrykker samtidig sin glæde
over den interesse for museets arbejde, som ligger deri. Størsteparten
af museets tilvækst er simpelthen gaver, og uden velvilje fra personer
med sympati for vort virke kan vi ikke indsamle de ting, som vore
efterkommere vil finde det naturligt, at vi opbevarer.
Museet takker ligeledes de fonds, firmaer og institutioner, som
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Museumsdirektør Knud Klem, malet 1971 af kunstneren Gunner Ditlefsen.
Portrættet blev ophængt på Handels- og Søfartsmuseet under komitémødet
29. juni 1971. Det er bekostet af museet med støtte af Selskabet Handels- og
Søfartsmuseets Venner. Fot. Arne Magnussen.
Portrait of Knud Klem, director of the Danish Maritime Museum 1928-1970.
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i årets løb har støttet det med økonomiske bidrag. Deres navne er
opført i en specifikation under regnskabet. Ikke mindst takker vi den
række firmaer, som i en treårsperiode har bevilget os et ekstraordinært
tilskud.
Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner har i lighed med
sidste år foræret museet farvepostkort af nogle af de mest populære
udstillede genstande, samt fire serier slides à seks stk., ialt 24 forskel
lige. Disse er til salgs ved museets indgang. Museet har i samarbejde
med D/S Øresund ved dettes velvilje deltaget i fremstillingen af den
første af en serie kompasplatter i kgl. porcellæn med motiver fra
ældre kompasser i vort eje.
Museets personale har i foråret 1971 haft travlt med at forberede
en særudstilling „Fra det gamle Grønland“ i anledning af 250-året
for Hans Egedes ankomst til Grønland. Takket være tilskud fra
Prinsesse Margrethes og Prins Henriks Bryllupsfond, Ministeriet for
Grønland, J. L.-fondet (ved skibsreder Knud Lauritzen) og Kryolitselskabet Øresund A/S lykkedes det museet at anskaffe de nødvendige
udstillingsmoduler. Det meste af det viste materiale stammer fra
museets egne rige samlinger og er ting, der så godt som aldrig har
været fremme, både akvareller fra 1800-tallet, genstande og modeller.
Udstillingen blev åbnet af handelsminister Knud Thomsen fredag 4.
juni 1971 i nærværelse af Hds. kgl. Højhed Tronfølgeren og andre
inviterede gæster.
Udstillingen vises til sæsonens slutning i oktober. Den smukke
plakat med motiv fra Jakobshavn (fot. Peter Juul) er blevet en stor
succes; den er en gave fra Lademanns Forlag. Geodætisk Institut har
ved dets leder, prof. dr. phil Einar Andersen, foræret det nyeste kort
over Grønland i smuk montering. Hjælp af faglig og praktisk art
blev desuden ydet af Arktisk Institut (ved dets leder oberst J. V.
Helk), Den kgl. grønlandske Handel, de fhv. oversygeplejersker i
Grønland Signe Vest og Inger Preisler, samt C. Wiibroes Bryggeri,
Helsingør. Museumsinspektør fru Hanne Poulsen havde hovedan
svaret og hovedæren for den smukke og righoldige udstilling, som
har vakt almindelig interesse hos museets besøgende.
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Model i sølv af kinesisk djunke, med små figurer af kinesiske søfolk. i Goo
glet. Handels- og Søfartsmuseet. Fot. Arne Magnussen.
Silver model of a Chinese junk, 19th. century.
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I april 1970 besøgte Henning Henningsen Ghana for at studere
forter og andre minder fra dansk tid. Museet bistår ghanesiske kol
leger i arbejdet med at indrette et vestafrikansk museum i Cape
Coast Castle (jfr. årbog 1970, 137 ff.). I sept. 1970 var Henningsen af
det polske kulturministerium indbudt til en 14 dages studierejse til
museer i Polen. Han holdt foredrag i søfartsmuseet i Gdansk. I marts
april 1971 besøgte han en række søfartsmuseer i USA. På Virgin
Islands, det gamle Dansk Vestindien, holdt han foredrag om slave
handel m.v. i St. Croix Library Association og en forelæsning på
West Indian College, St. Thomas.
Der har været udsendelser fra museet i Danmarks Radio, i Radio
Flensburg og i Radio Bremen.
I sommeren 1970 udgav Københavns universitet en håndbog i
maritim etnologi, „Sømand, fisker, skib og værft“, udarbejdet af den
nordiske maritim-etnologiske arbejdsgruppe og bl.a. med bidrag af
Knud Klem, Ole Crumlin-Pedersen og Henning Henningsen. Denne
bog, der bruges som lærebog, har vakt stor opmærksomhed i udlan
det, og for tiden er en engelsk oversættelse af den i trykken under
direktøren for National Maritime Museum i Greenwich, Basil Green
hills auspicier.
Som led i museets arbejde udadtil har dets personale besvaret tal
rige skriftlige og mundtlige forespørgsler inden for museets arbejds
område. Antallet af denslags ekspeditioner, som museet altid, skønt
de er meget tidsrøvende, har bestræbt sig på at tjene publikum med,
stiger år for år, og det kan ikke nægtes, at de beslaglægger en større
og større del af arbejdstiden, så det egentlige daglige museumsar
bejde nødtvungent må udskydes. Især i de sidste par år er antallet
af forespørgsler om restaurering og oprigning af ældre træskibe, som
købes af inden- og udenlandske skibselskere, steget i betydelig grad.
Der kommer også stadig flere og flere bestillinger på fotos, opmålinger
o. lign.
Som hidtil er der fra museets bibliotek, som efterhånden omfatter
ca. 18.000 bind, udlånt en del maritim litteratur. Fhv. oversyge
plejerske Inger Preisler, Helsingør, har rakt museet en hjælpende
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hånd ved at arbejde vederlagsfrit en dag om ugen som bibliotekar.
Det må understreges at museet gennem mange år har været stærkt
underbemandet og derfor må lade meget påtrængende arbejde ligge.
Dette gælder bl.a. registrering og katalogisering af bøger, fotos og
museumsgenstande.
Til nytår 1971 trak museumsdirektør Knud Klem sig tilbage fra
museet efter at have ledet det siden julen 1928, altså i 42 år. Museet
har i forening med Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner
ønsket at takke direktør Klem for de mange års indsats ved at lade
ophænge et portræt af ham, malet af kunstneren Gunner Ditlefsen,
i første rum. Ophængningen fandt sted ved komitémødet 29. juni
1971. Dir. Klems efterfølger blev Henning Henningsen, der i over
22 år har været museets inspektør. Henningsens efterfølger er mag.
art. fru Hanne Poulsen, der ved velvillig imødekommenhed fra statens
side kunne tiltræde allerede 1. juni 1970 som inspektør. Fra 1. jan.
1971 er Erik Dannesboe blevet ansat som museumsassistent.
Museet har i 1970-71 været besøgt af 73.385 gæster. Antallet har
i flere år været nedadgående, men synes nu at være på vej opad igen.
GAVELISTE 1970-71
Skibsbilleder, konstruktionstegninger m. m.

Hovmester Sv. Gimsing (f) (gouacher af S/S „Cornelia Mærsk“ (af H.
Craine), S/S „Gudrun Mærsk“ (samme) og S/S „Jelling“ (usigneret); maleri
af Kr. Hansen: 5-m. bark „København“); Helsingør Skibsværft (ca. 30 pakker
konstruktionstegn, til skibe bygget på værftet); Helsingør Sømandshjem ved
fyrmester Henning Roed (fotos af 4-m. bark „Viking“ og 5-m. bark „Kø
benhavn); kapt. Niels Sigurd Johansen (f), Søborg (maleri af F. H. Rumohr
1922: 4-m. sietskonnert „Dana“); kapt. K. Mullertz, Auckland, New Zealand
(maleri af Carl Bille: fuldskib „Neptun“); fru Ellen Bach Nielsen, Hellerup
(farvelagt tegning af ubk.: fregat „Freia“; blyantstegn, af Ernst Meyer:
portræt af skibsreder Hans Puggaard); frk. Ragnhild Olsen, Helsingør (maleri
af Carl Baagøe 1890: orlogsfregatten „Jylland“); civ.-ing. Peter Fjelrad
(gouache af ubk.: S/S „Dansborg“).
Arkivalier, manuskripter, tryksager
Kgl. grønlandske Handel (førstedagskuverter fra Grønland); fhv. skibs
inspektør G. J. A. Hansen, Gentofte (gæstebog fra M/S „Disko“); arkitekt
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Ejvind Hindborg, Kastrup (breve fra kapt. Hermann Rud. Hemmingsen) ;
forvalter J. P. Jakobsen, Ghristiansø (papirer fra galease „Josefine“ af Vejle
1913); kapt. Niels Sigurd Johansen (f), Søborg (div. papirer); Kai Jønsson,
Brønshøj (div. dokumenter); kapt. Niels Jørgensen, Snekkersten (linjedåbs
attest 1923); Orlogsmuseet (Instructioner for Fyrskibenes Skippere 1863);
kapt. S. G. Rasmussen (papirer vedr. kapt. Andr. Carl Rasmussen); Statens
sjöhistoriska Museum, Stockholm (ældre tryk: bådmandskontrakter fra 1700tallet, forskrifter for bygn. af kanonchalup 1808); fru kapt. T. Sørensen (div.
papirer); civ.-ing. Peter Fjelrad (papirer vedr. kapt. Mads Sørensen).
Ældre danske besiddelser

Kasserer Olaf Fischer-Sørensen (f) (udskåren kokosnød fra Da. Guinea
1845; portræt i bly af P. J. Fischer) ; søløjtnant B. F. Jacobsen, Nykøbing S.
(maleri af Ghristiansværn fort, St. Croix); fru Busck Loren tsen (Skriv- og
Reyse-Calender 1756, brugt på St. Croix) ; fru Wanda Monies, Charlottenlund
(dagbog fra vestindierejse med orlogsbriggerne „St. Thomas“ og „Allert“
1834-35); major Th. C. von Zeilau (t), Fredericia (udklip, hæfter, kort,, bil
leder m. v. fra Da. Vestindien; model af Frederiksfort, St. Croix).
Diverse

Fru Anna Bjørn, Hellerup (miniatureskibskiste) ; læge V. A. Fenger (skip
perske, sølv, mrk. „Fenger & Co. in Riga 1827“); Geodætisk Institut (kort
over Grønland i 1:2.000.000); kapt. Fr. Matzen (f), Sønderborg (fem træk
kort for S/S „Frigga“ 1887-91); ing. James Steffensen (t), Hellerup (kinesisk
barberkost af bambus, ca. 1850); kapt. Antoni Strzelbicki, Gdynia (broncemedalje for M/S „Pilsudski“); fru T. Sørensen (sekstant, mrk. H. E. Holst,
København); kontorchef T. Vintergaard (facs. af første danske check, 1857);
major Th. C. von Zeilau (f), Fredericia (barometer, brugt af giverens far
på „Fox“-ekspeditionen til Grønland i860).

Fotogaver
Jens Bang, Dragør; red. N. E. Boesgaard, Lyngby; sejlmagerm. P. R. Borch,
Helsingør; Burmeister & Wain A/S; slotsbetjent Aage Danielsen, Kronborg;
prof. dr. Chr. Degn, Kiel; dir. Sv. Elmquist, Slagelse; Frederikshavn Værft og
Tørdok A/S; fhv. hovmester Sv. Gimsing (f); Handelsministeriet; fhv. skibs,
inspektør G. S. A.Hansen, Gentofte; Helsingør Skibsværft A/S; H. Hemmingsen,
Hvidovre; H. Hertzum-Larsen, Lemvig; søløj tn. B. F. Jacobsen og frue, Nykbg.
S.; fhv. forbundsformand Rich. Jensen; kontorchef P. Jægerholt; Kai Jønsson,
Brønshøj; oberst E. Weigaard Jørgensen; dir., dr. techn. Erik Kæmpe, Hel
singør; sognepræst Knud Langberg, Glostrup; fhv. gen.-sekretær pastor S.
Ingstrup Mikkelsen, Holte; Nakskov Skibsværft A/S; toldinspektør A. Nissen,
Varde; Odense Staalskibsværft A/S (og Lindøværftet) ; Orlogsmuseet; reklame-
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chef Erling Pade; arkivar Arne Poulsen, Brøndbyvester; C. -H. Gottfr. Schmitt,
Wentorf b. Hamburg; afd.-ing. J. Steffensen, Hellerup; toldinspektør Rob.
Svalgaard, Thisted; fru T. Sørensen; red. P. Wegmann, Herlev; Aalborg
Værft A/S; Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S.

Boggaver

Sv. Bech, Valby; Carl Bendtsen, Brønshøj; fru Anna Biørn; boghandler K.
Brinch-Fischer, Esbjerg; konservator mag. art. Arne Emil Christensen, Oslo;
fhv. bådebygger N. J. Christiansen, Hellerup; slotsbetjent Aage Danielsen,
Kronborg; Det dansk-franske Dampskibsselskab A/S; museumsdirektør Basil
Greenhill, Greenwich; H. Hemmingsen, Hvidovre; gross. Erik Hollesen; forfat
teren Yngve Holmgreen, Kristianstad; fhv. forbundsformand Rich. Jensen;
kontorchef Holger Jørgensen; arkivar Klaus Kjølsen, Udenrigsministeriet;
overdyrlæge Sv. Larsen, Skive; Munksgaards Forlag; forfatterinden fru Betty
Nilsson, St. Croix; Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo; Orlogsmuseet; dir. civ.-ing.
Børge Petersen, Allingsås, Sverige; fhv. klosterforstander E. Sejer Petersen,
Helsingør; dr. sc. Jorma Pohjanpalo, Helsingfors; museumsinsp. Alan Hjorth
Rasmussen, Esbjerg; Ringkøbing kommune; kontorchef A. Rosendahl, Kolding;
Statens sjöhistoriska Museum, Stockholm; Universitetsbiblioteket; major Th.
C. von Zeilau (f), Fredericia; red. Sven Tito Achen; civ.-ing. Peter Fjelrad.
Hvor adressen i ovennævnte liste ikke er angivet, er hjemstedet København.

Hvorledes forøges
Handels- o g 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.
Skibsomamentik, f. eks. gallionsfigurer.
Skibsinventar.
Skibsbilleder, malerier, akvareller, tegninger. Portræt
ter af handelens og skibsfartens folk, stik og fotografier.
Billeder og genstande fra de gamle danske besiddelser
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 - deposita
eller tilbud om salg af genstande, der falder ind under
museets interesseområde, modtages med taknemlighed.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
3000 Helsingør - Tlf. (03) 21 06 85

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
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DRIFTSREGNSKAB i. APRIL 1970 - 31. MARTS 1971
Indtægter

Indtægt ved forevisning .
.....................
Statens tilskud................................
. .
Private bidrag ifølge specifikation
.
.
Renter................................................................
Fortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter,
kort, billedbog, postkort m. v........................................
Modtagne bidrag til indretning af kontorlokaler, hvor
udgifterne er afholdt .
.
.
.

Udgifter
Administration og drift:
Lønninger, honorarer m.m. . .
...
Rengøring.....................................
....
Opvarmning
................................................................
Kontorhold, indretning af kontorlokaler og diverse .
Kørsel og transport ...
.
...
Assurance, ATP og sygeløn .

126.562
454.328
62.874
2.615
3-724
...

10.000

Kr.

660.103

484.867
34.738
1.500
45.069
1.306
6.907

574.387

Museets samlinger:

Nyerhvervelser og opstillinger .
Overskud, der overføres til kapitalkonto .

15-124

...

70.592

Kr.

660.103
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Specifikation af private bidrag i 1970/71

BP Olie-Kompagniet A/S ....
Danmarks Rederiforening
...
De Danske Sukkerfabrikker ...
Den Danske Landmandsbank A/S ...
A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab .
Kenneth Fischer................................
....
Det Forenede Dampskibsselskab A/S .
.
. .
Dampskibsselskabet Hafnia’s Fond
J. C. Hempels Legatfond .
. .
Rederiet Holm & Wonsild . . .
Kjøbenhavns Handelsbank A/S .
Rhederi M. Jebsen . . .
Rederiet J. Lauritzen
Rederiet A. P. Møller ....
Dampskibsselskabet Norden A/S
Dampskibsselskabet Orient . .
Privatbanken i Kjøbenhavn A/S .
Dampskibsselskabet Progress
Store Nordiske Telegraf-Selskab .
Skibsreder Hans Svenningsen .
Dampskibsselskabet Torm .
Kryolitselskabet Øresund A/S .
Det Østasiatiske Kompagni A/S .
Dansk Esso.....................................................................................
Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark .
Kr.

2.500,00
5.000,00
200,00
2.500,00
2.000,00
74,07
3.000,00
200,00
1.000,00
500,00
2.500,00
100,00
5.000,00
15.000,00
300,00
300,00
2.500,00
1.000,00
200,00
500,00
2.000,00
1.000,00
7.500,00
3.000,00
5.000,00

62.874,07

De efter 1. april 1971 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab.
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Aktiver
Samlingen:

Saldo pr. 1. april 1970................................
Nyerhvervelser og opstillinger m.v. i 1970/71 .
Modtagne genstande m.m. i 1970/71 ....

Likvide midler:
Kassebeholdning
Landmandsbanken

2.287.716
15.124
42.500

2.345340

3-013
46.822

49835

Udestående fordringer ....

135-475

Beholdning af kataloger, farvepostkort og bøger .

61.000
Kr.

2.591.650

77
2.850

2.927

Passiver

Diverse kreditorer:
Merværdiafgift.....................................
Omkostninger.....................

Modtagne tilskud til specialopgaver, hvortil udgifterne
endnu ikke er afholdt .
...........................................
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1. april 1970................................................
Nyerhvervelser og opstillinger m.v. i 1970/71 .
Modtagne genstande m.m. i 1970/71 ...
Overskud
...........................................
...

28.500

2.432.007
15-124
42.500
70.592

2.560.223

Kr.

2.591.650

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med Museets bøger, som vi
har revideret.

København, den 25. maj 1971
A. Engell-Nielsen

Eigil Bruhn

statsaut. revisor

statsaut. revisor

SELSKABET
HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER

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) 21 06 85). - Selskabets girokonto 5 90 00.

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.
4.25, 1957-60 pr. stk. 6.25, 1962-63 pr. stk. kr. 8.75,
1967-70 kr. 11.50. Alle priser inkl. moms. Årbog 1942,
1961 og 1964-66 er udsolgt. Bestillinger modtages på
Handels- og Søfartsmuseet.

Minimumskontingenter :
Årsmedlemmer kr. 25.- årligt for personer, kr. 150for institutioner eller firmaer.
Personer kan blive livsvarige medlemmer for et mini
mumsbeløb af kr. 300,- én gang for alle.

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS

MUSEETS VENNER
BERETNING FOR
1970-71

Selskabets årlige generalforsamling afholdtes fredag d. 27. august
1971 kl. 16 i Kongens Kammer på Kronborg slot. Ga. 60 medlemmer
var fremmød t.
Formanden, museumsdirektør Knud Klem, bød velkommen. Til
dirigent valgtes overbibliotekar Erik Buch Vestergaard, Helsingør.
Foimanden indledte sin beretning med at udtale mindeord over
selskabets mangeårige bestyrelsesmedlem, borgmester Sigurd Schytz,
Helsingør, der var afgået ved døden i januar 1971.
Selskabets hidtidige formand, afdelingschef J. Worm, Handelsmini
steriet, havde med udgangen af 1970 nedlagt sit formandskab, og
museumsdirektør Klem havde erklæret sig villig til at overtage for
mandsposten efter sin fratræden som museets leder pr. 31. dec. 1970.
Fra i. jan. 1971 var hans efterfølger Henning Henningsen indtrådt
i bestyrelsen som kasserer og sekretær.
Formanden omtalte museets besøgstal, der var i jævn stigning
(1970/7i: 73.385), og nævnte særudstillingen „Fra det gamle Grøn
land“ (omtalt i museets årsberetning). Han oplyste endvidere, at det
sidste år nævnte initiativ med at udarbejde opgaver inden for
museets udstillede materiale til brug for skoleundervisningen nu var
resulteret i flere sæt opgaver, samlet i praktiske arbejdsmapper og
omhandlende bl. a. emner som vikingetiden, skånemarkedet, koloni
historie, kinafart og slavehandel, Kronborgs historie m. v. Helsingør
Fælleslærerråd havde nedsat et udvalg med dette formål for øje, og
overlærerne St. Bering Jacobsen og Flemming Hjorth havde udar
bejdet opgaverne. Han rettede en tak til begge for deres indsats og
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til Helsingør skolevæsen, som havde ladet materialet mangfoldiggøre
og havde foræret museet 50 arbejdsmapper til udlån under skole
besøg. Ved henvendelse til Helsingørs skolevæsen kan interesserede
erhverve eksemplarer af mapperne.
Selskabet har foruden årbogen, der er den største gave til museet,
og som i år udkommer med 30. bind, foræret museet nogle farveprospektkort og slides, som sælges ved museets indgang sammen med
de tidligere leverede. Desuden har selskabet bidraget til det af kunst
neren Gunner Ditlefsen malede portræt af formanden, der er blevet
ophængt i museets første rum (omtalt og afbildet i museets årsberet
ning). Der er desuden fra museet blevet fremsat et par ønsker om
spændende gaver, som der forhåbentlig kan fortælles om næste år.
Medlemstallet i selskabet ligger på godt 1400, en lille tilbagegang
fra sidste år på 6 medlemmer.
Formanden viderebragte et hjertesuk fra kassereren til medlem
merne om straks efter modtagelsen af årbogen at benytte det ved
lagte girokort til indbetaling af kontingent, idet det er et stort og
tidsrøvende arbejde at rykke dem, der glemmer at betale. Ligeledes
opfordres de medlemmer, der flytter, til at meddele adresseforandring,
idet det ofte kan være helt umuligt for kontoret at finde frem til
den nye adresse.
Formanden sluttede med en tak til medlemmerne for deres inter
esse for selskabet og museet, til annoncører og bidragydere, der yder
støtte til årbogen, og til pressen for dens velvillige omtale af museet
og selskabets virke.
Lærer Ulf Brammer, Helsingør, udtrykte sin glæde over de omtalte
skoleopgaver, men ønskede, at museet lod opstille f. eks. dækshuse og
master, samt gav skolebørn lejlighed til at røre ved genstande,
navigationsinstrumenter o. lign. Direktør Henningsen svarede, at en
opstilling af interiører stod på museets ønskeseddel. Vi har også noget
materiale hertil opmagasineret, men desværre lader det sig foreløbig
ikke gøre, først og fremmest da der som bekendt ikke er elektrisk lys
på Kronborg, hvilket er vort ubetinget største problem. Først når det
engang bliver løst, vil vi kunne udfolde os. Med hensyn til genstande
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er der ret få på museet, som er så robuste, at de kan tåle at røres ved.
Efter at formandens beretning var godkendt, fremlagde kassereren
regnskabet (aftrykt på de følgende sider). Driftsregnskabet balan
cerer med 60.250 kr. og slutter med et overskud på 8.822 kr. Af
skibsfører Barfoeds legat er 18.250 kr. disponible ved indkøb af gaver
til museet. Regnskabet godkendtes.
Af praktiske grunde foreslog bestyrelsen, at bestemmelsen i lovenes
§ 4: Selskabets regnskabsår er kalenderåret, ændredes til: Selskabets
regnskabsår er finansåret. Derved ville selskabet følge museet i regn
skabsmæssig henseende, hvad der ville være en stor fordel, idet begge
regnskaber revideres samtidig. Den foreslåede lovændring vedtoges,
men da forsamlingen var for fåtallig, vil det iflg. lovenes § 10 være
nødvendigt inden for seks uger at indkalde til en ekstraordinær gene
ralforsamling, som da vil kunne vedtage ændringen med tre fjerde
dele af de fremmødte medlemmers stemmer.
På valg til bestyrelsen var direktør N. Hahn-Petersen, fyrdirektør
A. Legind og direktør J. M. Barfoed, der alle genvalgtes. I stedet
for afdøde borgmester Sig. Schytz indvalgtes borgmester Ove Thelin,
Helsingør. Som revisorer genvalgtes de statsautoriserede revisorer
A. Engell-Nielsen og Eigil Bruhn.
Under punktet eventuelt spurgte J. Rambøll, om selskabet mulig
vis kunne bruge sit overskud til hjælp ved indlæggelse af elektrisk
lys på Kronborg. Formanden svarede, at dette ville være et over
ordentlig bekosteligt anlæg. Principielt ville han heller ikke anbefale,
at selskabets formue blev anvendt til dette formål, idet man så ikke
havde mulighed for at fortsætte den ønskede gavepolitik.
Efter generalforsamlingen serveredes som sædvanligt en lille for
friskning i museet, hvorefter deltagerne fik forevist særudstillingen
„Fra det gamle Grønland“ under ledelse af Hanne Poulsen og Hen
ning Henningsen.
Den i beretningen omtalte ekstraordinære generalforsamling fandt sted tirs
dag 28. sept. 1971 i Handelsministeriets mødesal. De fremmødte medlemmer
vedtog enstemmigt den foreslåede lovændring, hvorefter selskabets regnskabsår
i fremtiden vil være finansåret.
11
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SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS
MUSEETS VENNER
DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1970

Indtægter

Kontingenter og bidrag:

42.000
2.I0I

Årsbetalende medlemmer
Livsvarige medlemmer

44.101

Renter af bank, postgiro og obligationer

8-149

Tilbagekaldt gave til Handels- og Søfartsmuseet

8.000
Kr.

60.250

Udgifter
Gaver og tilskud til Handels- og Søfartsmuseet:

Udgivelse af årbog 1970 .
Porto til udsendelsen .

. . .
...

~ salg af årbøger og særtryk . . .
annoncer og tilskud til årbog 1970

,

49-172
3-450

52.622

3-674
”•737

15.411

Gaver til Handels- og Søfartsmuseet .

37.211
3-246

Diverse omkostninger:

Porto, fragt m.v...........................................
Kontorhold.....................................................
Revision og regnskabsassistance for 1969 .
Diverse udgifter..........................................
Henlæggelse til reservefonden iflg. vedtægternes § g

1-544
5-I56
I-75°
420
.

.

8.870
2.I0I

Overskud der overføres til kapitalkonto .

8.822
Kr.

60.250
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Likvide midler:
Kassebeholdning.....................................
Den Danske Landmandsbank Helsingør,
checkkonto 11130-6 . .
. .
Postgiro................................................
Debitorer:
Tilgodehavender for annoncer og tilskud til årbog .
Tilgodehavende moms og papirafgift.....................

Obligationer:
Kr. 10.000
Kr. 10.000
Kr. 42.000
Kr. 43.000

7%
7%
7 %
7%

Østift. Kreditf. 15. s. 4 à 65% • Østift. Kreditf. 18. s. 1998 à 68^2 .
Østift. Kreditf. 16. s. 4 a. à 65 . .
Københ. Kreditf. 15. s. 1 a. à 64/2

533
24-577
I-39O

26.500

5-575
1.191

6.766

6.525
6.850
27.300
27-735

68.410

Kr.

101.676

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

Mellemregning med Handels- og Søfartsmuseet .
Vedtagne, endnu ikke ydede gaver:
Saldo pr. 1. januar 1970 .
-7- tilbagekaldt gave . . .
Reservefond:
Saldo pr. 1. januar 1970 . . .
+ henlagt ifølge driftsregnskab
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1. januar 1970.....................
+ overskud ifølge driftsregnskab . . .

4- kursregulering af obligationer .

Jens M. Barfoed
Niels Hahn-Petersen

720
2.955

18.000
8.000

10.000

38.047
2.I0I

40.148

45.39I
8.822
54.213
6.360

47-853

Kr.

101.676

Henning Henningsen
Ernst von Kau ffmann

Knud Klem
Axel Legind

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

København, den 7. juni 1971
A.

Engell-Nielsen
statsaut. revisor

Eigil Bruhn
statsaut. revisor

FHV. SKIBSFØRER
HARALD LÆSSØE BARFOED’S LEGAT
DRIFTSREGNSKAB FOR 1970

Indtægter
Renter og udbytter:

Bankindestående...........................
Obligationer
...........................
Aktier...........................................

1-735
4.887
2.560

9.182

Udgifter

Gave til Handels- og Søfartsmuseet................................
Depotgebyrer.....................................................................
Kurstab ved salg af aktier...........................
7.678
4- overført fra kursreguleringskonto . . .
3-255
Overskud, der overføres til gevinst og tabskonto

....

o
113

4-423

4-536

Kr.

4.646
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Aktiver
Likvide midler:

38.192

Den Danske Landmandsbank, Helsingør, bankbog .
Værdipapirer:
Obligationer til kursværdi pr. 1. marts 1967, resp. købs
pris i 1970:
kr. i.000 5% Jydsk Hypotekf. 11...........................
kr. 9.000 5 % Østift. Kreditf. 16. 2.
. .
kr. 29.700 5 % Østift. Kreditf. 16. 3..........................
kr. 8.000 5 % Jydsk. Hypotekf. 8...............................
kr. i.000 5 % Jydsk Hypotekf. 9...............................
kr. 5.000 5 % Grundej. Hypotekf. 8..........................
kr. i.000 5 % Grundej. Hypotekf. 7.....................
kr. 14.000
% Husm. Hypotekf. 3...................
kr. 2.000 5 % Danske Statslån S. 2007 .
kr. 60.000 7 % Østift. Kreditf. 19. 1.....................

597
5.310
17.448
7.280
650
3-038
620
8.540
1.300
35275

80.058

(kursværdi pr. 1. januar 1971 kr. 77.731).

Aktier:
kr.

0 De Forenede Papirfabriker

.

0
Kr.

118.250

Passiver
Kapitalkonto:

Legat ifølge testamente .

Kursreguleringskonto .

.

100.000

.

0

Gevinst- og tabskonto:

Saldo pr. 1. januar 1970 ....
-1- overskud ifølge driftsregnskab .

13.604
4.646

18.250

Kr.

118.250

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med legatets bøger, som vi har
revideret. Værdipapirbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom
bankindestående er afstemt.
København, den 7. juni 1971
A.

Engell-Nielsen
statsaut. revisor

Eigil Bruhn
statsaut. revisor

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS

MUSEETS VENNER
BESTYRELSE

Museumsdirektør, cand. mag. Knud Klem, formand.
Direktør, civiling. Jens M. Barfoed, R.
Direktør, skibsreder Niels Hahn-Petersen.
Bankdirektør Ernst v. Kauffmann, R., DM.
Fyrdirektør, kommandørkaptajn Axel Iægind, K., DM.
Borgmester Ove Thelin.
Museumsdirektør, dr. phil. Henning Henningsen, kasserer og sekretær.

NYTILKOMNE MEDLEMMER

(fra i. sept. 1970 til 31. aug. 1971)
LIVSVARIGE MEDLEMMER

Christensen, J. V., Director, Vancouver.
Dannesboe, Erik, museumsass., Helsingør.
Degn, Christian, professor, Dr., Kiel, Tyskland.
Friisager, E., direktør, Randers.
Klem, Søren, maskinass., Virum.
Linde, J. Chr. H., stud, jur., Hirtshals.

ARSMEDLEMMER

Andersen, Ole Winther, rentegner, Helsingør.
Bach, Henning, læge, Fåborg.
Beckman, Bert, målare, Halmstad, Sverige.
Berg, Jørg., skoleinsp., Nærum.
Boye-Møller, Jes, akademiing., Helsingør.
Carlsen, Michael, mus. insp., Løgstør.
Carlsson, Finn, læge, København.
Dyreborg, Tove, kustode, Helsingør.
Egstrup, Gert, lærer, Holbæk.
Eriksen, Jørn, civiling., Hillerød.
Grunnet, Peter, toldinsp., Frederikshavn.
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Gøbel, Erik, stud, mag., København.
Hansen, Finn, Ballerup.
Hansen, Niels Sølver, skibsing., Skodsborg.
Hansen, Aage, kedelsmed, Helsingør.
Haugsted, Steen Henning, befragter, København.
Helsing, Poul, civiling., Køge.
Hess, Jørgen, købmand, Odense.
Hjorth, Flemming, overlærer, Helsingør.
Jakobsson, Carl Axel, postmästare, Visby, Sverige.
Jensen, Gunnar, snedker, Brønshøj.
Jensen, Poul, grosserer, København.
Jørgensen, Arne, maskinmester, Hareskovby.
Kemp, Axel, læge, Ålborg.
Kliim, Oda Elisabeth, København.
Koch, Thomas, stud, mag., København.
Korse, Poul, lærer, Helsingør.
Korsgaard, Thorkild, lektor, Birkerød.
Køhlert, Ivon, Tjæreborg.
Lauridsen, Alf G., lagerchef, Odder.
Mortensen, Poul Gyldenhøj, lærer, Skibby.
Neubert, G. S., mus.insp., frue, Køge.
Nielsen, Øyvind Bryde, lærer, Holbæk.
Nørgaard, Anders, stud, theol., København.
Nygaard, Mogens Ghr., reservepostbud, Helsingør.
Olesen, K. Preben, tandlæge, Holte.
Pedersen, John, soc.-rådgiver, Helsingør.
Pedersen, Kenno, Helsingør.
Pedersen, Niels-Jørgen, elektriker, Fredensborg.
Pemer, Gunnar, maskinmester, Humlebæk.
Rasmussen, Per, skoleelev, Helsingør.
Rasmussen, Karl Ake, afdelingschef, Helsingborg.
Scheller-Nielsen, E. A., orlogspræst, København.
Skov, Poul, tjener, Helsingør.
Sørensen, Knud, ing., Virum.
Thelin, Ove, borgmester, Helsingør.
Tiemroth, Jens Henrik, stud, mag., København.
Villum-Nielsen, Sune, tømmermand, Helsingør.
Vogt, Axel, skibsbygger, Helsingør.
Walløe, Klaus, Espergærde.
Wiberg-Jørgensen, Finn, læge, København.

REGISTER
til Handels- og Søfartsmuseets årbøger /967-7z
Dette 5-års-register er opstillet i fortsættelse af registrene 1942-6] (i årbog
1961) og 1962-66 (i årbog 1966) og falder som disse i to dele:
1. grupperegister over artikler og maritime småartikler,
2. stikordsregister3 ordnet alfabetisk.

(B) henviser til de maritime småartikler („billedtekster“).
Kursiverede tal angiver årstallet for årbogen, de øvrige sidetallene.
Stjerne (*) angiver illustration (er). F. eks. henviser 69, 23 ff.* til omtale
med billedstof på siderne 23 og følgende i årbog 1969.

GRUPPEREGISTER
Rederi, handel og søfart

Erik Dannesboe: En dansk trampbåd (S/S „Hans P. Carl“) (B) 71, 138 fr.*
P. A. Gruelund: Puggaard-fregattens ankomst 68, 43 ff.*
Henning Henningsen: Kadrejere og bumbådsmænd 71, 91 ff.*
Svend Jørgensen: Skånemarkedet (B) 68, 130 ff.*
Knud Klem: Peter F. Heering (B) 68, 123 ff.*
Hanne Poulsen: „Harmonie“ — koffardiskib og kaper (B) 70, 143 ff.*

Søfartsbyer, havne, kanalvæsen
Henning Henningsen: Suez-kanalen hundrede år (B) 69, 130 ff.*
Svend Jørgensen: Dokhavnen i Esbjerg (B) 68, 128 ff.*
Skibsbygning og fartøjstyper

Arne Emil Christensen jr.: Skibsristningene i Sæby kirke 69, 82 ff.*
Henning Henningsen: Architectura navalis mercatoria 1768 (B) 68, 121 ff.*
Knud Klem: Agent Anders Bjørn, købmand og skibsværftsejer 68, 7 ff.*
— Om skibsbyggeriet i Flensborg i 1700-tallet 69, 101 ff.*
Hanne Poulsen: Den babyloniske skøge - falderebsbræt eller masteplade? (B)
70, 151 ff.*
— Sejlmageri i Helsingør (B) 71, 134 ff.*
Gerhard Timmermann: Bidrag til søsætningens historie 70, 94 ff.*
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Samfærdsel
Svend Jørgensen: Helsingør-Helsingborg-overfarten (B) 67, 165 ff.*
Knud Klem: Hjuldamperen „Iris“ og Limfjordsfarten 67, 125 ff.*
- H/S „Caledonia“ (B) 69, 136 ff*

Handelskompagnier, kolonier og togter
Henning Henningsen: Virgin Islands 1967 67, 87 ff.*
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Lundt, J. H. 67, 145
lystkutter 71, 136*, 138
Lütken, C. 70, 46; O. 70, 46
Lützjacob, Catharina 71, 78
..Læsø“, galliot 68, 34
iøb 70, 95 f.; -etøj 70, 95 ff.*

Macao 71, 121
Madsen, Laurits 67, 74 ff.
Madura 71, 120
Maij, Peter 71, 16 ff.
Malta 69, 10, 33; 71, 115
malteserkors 69, 23 f., 70
Mannis, Jens 71, 75 f.
„Margrethe Laurentius“, gall, af Kbh. 69,
122
mar-gyge 67, 16 ff.; -mæle 67, 18, 34
„Maria“ H/S 67, 130; evert af Sild 69, 45 f.*
„Marie Kirke“, hukkert af Kbh. 70, 12, 32,
58 .
Marsvin, Ellen 70, 90
„Martha Helene“, brig af Kbh. 69, 122
masteplade 70, 151 ff.*
mate-beholder 68, 96*, 99
Matthiesen, Bleicke 71, 80
Matzen, Bleik 71, 80
Meier (Meeijer), Class Daniels 71, 65 f.
menu 70, 91 f.
„Mercurius“, hukkert af Kbh. 68, 39; skonn.
af Troense 68, 68 ff.
merseklæder 09, 22
Messinastrædet 67, 13 f.; 71, 114
metacenter 70, 102 ff.
„Mey Boom“, hvalfanger 71, 65 f.
Meyer, Hans Jørgen 70, 42, 48
model, se skibsmodel
Modelkammer, Kgl. Maj.’s 70, 146 ff.*
Moltke, Adam Ferdinand 70, 20; Joachim
Godske 70, 20 ff.
monogramflag 69, 32 ff.*
Morgenstierne, Bredo Munthe 70, 149
Morsum 71, 64 ff.*
„Moshulu“, bark af Mariehamn 70, 74 f.
Munk, Jens 69, 15*
mærker i flag 69, 41 ff.
møbler hjembragt 68, 102 ff.
Møller, prokurator 67, 126; Chr. Fr. 70,
144; J. F. 68, 113*

„Najaden“, hvalfanger af Flensbg. 71, 74;
orlogskorvet 68, 45*; M/F 67, 168
nana 70, 131 ff.*
Napoli 71, 114 f.*
Nautisk Almanak 67, 154 f.
navigations-bog 71, 146; -instrumenter 71,
15
25 fnavnevimpel 69, 48 ff.
Negrelli, Alois 69, 132
„Neptunus“, galliot 68, 34; fregat af Kbh.
65, 33; snau af Flensbg. 69, 103
nereider 67, 11 f., 23
„Neustadt“, brigantine af Kbh. 70, 12, 30, 59
Newcastle (Australien) 71, 122
„Newcastle“ S/S af Flensbg. 67, 149 f.
Nikobarerne 71, 119
„Ningo“, fregat af Kbh. 70, 12, 30, 53
nips 68, 109 ff.*
„Norske Løve“, orlogsfregat 70, 147; fregat
af Kbh. 70, 60 f.
nummerflag 69, 50
Nyholm 68, 11 ff.
nøkke 67, 7 ff.
Oannes 67, 8 ff.*
„Odense“, skærbåd 70, 62
„Odin“, H/S 67, 146
Odysseus 67, 13 f.*
„Oldenborg“, ostindiefarer 69, 51*
ordensvæsen 69, 23 f.
orlogs-flag 69, 17 ff.; -museet 70,
-rød 69, 64 ff.
ornament 70, 151 ff.*
Osei Tutu 70, 133
Ossu 70, 115 ff .*
Otumfuo Osei Agyeman II 70, 134
Ouida 70, 112, 115
Overskattedirektionen 70, 9 ff.

146 ff.*;

Pagh, Poul 67, 126. 145
paketflag 69, 52 ff.
pakhuse 70, 10 ff.*, 22 ff.*
papegøjeskydning 68, 25
passiarflag 69, 56
Paulsen, Paul Peter 71, 72
Peberkysten 70, 108
„Perle“, fregat af Flensborg 69, no
Peters, St. Marten 71, 65; Tham 71, 80, 84;
Uwe 71, 81 f.*, 85*
Petersen, Albert 71, 74, 83; Dirk (Erich) 71,
80; Holger 71, 134 ff.*; Ingwer Lorenz
71, 74Î Jacob 70, 146; Maiken J. 71, 74;
Meinert Claas 71, 84; N. J. 71, 134 ff.*;
N. P. 70, 87*; Peter Albert 71, 84; Theunis 71, 84
Pettersen, Chressen Knut 71, 84; Knut 71, 78
Petresch, P. L. 67, 128
Pieter, Michel 71, 65 f.
Pietersz, se Peters
pindsvinefisk 68, 89
Pingel 70, 48
Pingel, Meyer, Prætorius & Co. 70, 48, 50
Pitcairnøen 71, 122
plantager (Ghana) 70, n8ff.*; (Vestindien)
67, 87 ff.*
platfod (vagt) 67, 170
P. O. H. 69, 42 f*
„Pommern“, orlogsfregat 70, 62
Pompo 70, 120, 123*
porcellæn, ostindisk 69, 147*
porcellænshunde 68, 106; 69, 128 ff.*
portugisiske forter (Vestafrika) 70, 108 ff.
postflag 69, 44
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„Postillonen“, fregat 68, 35
Poulsen, Henning 69, 118
praje 69, 58 f.
Prampram 70, 112
Preu, G. C. 71, 72 f.
„Prinsen af Bevern“, fregat af Kbh. 70, om
slag*, 12, 30, 32, 36, 57
Prinsensten, fort 70, 39 ff., 48, 112
„Prins Frederiks Haab“, fregat af Kbh. 70,
12, 34, 55
„Prinsesse Sophia Frederica“, fregat af Kbh.
69, no;
Sophia Magdalena“, fregat af Kbh. 68,
37 :
Wilhelmine Caroline“ af Kbh. 68, 39
„Printz Royal“ af Kbh. 68, 41
Prior, H. P. 67, 148 ff.
Privat ostindisk Handel 69, 42 f.
Prosch, Gustav 70, 64
Prott, Buh Haulken 71, 83; Inge 71, 83
Prætorius 70, 46, 48
Prøvesten, fort 70, no, 115
Puggaard, H., & Go. 68, 43 ff.*

Quay Punt 71, 112 f .*
Queenstown (Irland) 71, 113; (Tasmania) 71,
122
Quitta, se Keta
Qvist, Joh. 67, 126
rammer (billed-) 68, 113 f.*
Rantum 71, 64 ff.
reberbane (Flensbg.) 69, 114L
rederiflag 69, 49 ff.
regnskov (Vestind.) 67, 96, 105, 114; (Ghana)
70, 124 f.
Reindorffs hus (Ossu) 70, 116
Reitz, G. S. 69, 27 f.
Reval 69, 12
Revcntlow, Chr. Ditlev 70, 19 ff.
Rhan, Joach. 71, 78
Riga 70, 76 ff. ; -balsam 68, 87
Richter, H. & C. 70, 116L*
„Rigernes Ønske“, fregat af Kbh. 68, 35
Rinken, Jey Erk 71, 84
Rio de Janeiro 71, 123 f.
„Rio Volta“, fregat af Kbh. 70, 12, 28 ff.,
42*, 47*, 53
„Roi d’Akim“, fregat af Kbh. 70, 57
rolling-pi ns 68, 105*, 107
rortørn 67. 82 ff.
„Rose“ H/S 67, 145
Rosenkrantz, Fr. Chr. 70, 28
„Royal Louis“, linieskib 70, 96 ff.
rulle skib ud 70, 94 ff.
russisk konsulat (Helsingør) 71, 145 f.
rutefart 67, 125 ff.*
„Ruth“, 4-m. skonn. af Thurø 68, 56 ff.*
rød farve (flag) 69, 62 ff.
Røder, Carolus (sen.) 71, 83; (jun.) 71, 78;
Lucia 71, 78
..Røde Rose“, jagt af Kbh. 68, 41
Röding, Johann Hinr. 70, 97 ff.*
Raahauge, kapt. 67, 144
Sailors’ gifts 68, 82 ff*
„Saltholm“ S/S 71, 138«-*
San, sankt, santa:
Andreas“, galliot af
Kbh. 68, 28; - Brandanus 67, 16, 19*; Croix 67, 106 ff.*; „- Daniel“ af Kbh. 68,
28; - George d’Elmina, se Elmina; - He
lena 71, 117L;
Helena“, slup af Kbh.
70, 62; - Jago 70, 110; - Jan 67, omslag*,

104 ff.*;
Jan“, fregat af Kbh. 70, 12,
35*, 49? 57i “ Jorge da Mina, se Elmina;
- Jiirgen, - Jørgen(sby) 69, 112 ff. ; Maria (Ind. Ocean) 71, 118;
Maria“,
3-m. skib af Larvik 71, 7 ff.;
Michael“,
skib af Kbh. 68, 28;
Michael“, galliot
af Kbh. 68, 28;
Nicolay Kirche“, gal
liot af Flensbg. 71, 80;
Peter“ af Kbh.
68, 28;
Petrus“, fregat af Flensbg. 69,
125; - Thomas 67, 98 ff.*; 71, 123 f.*
savanne (Ghana) 70, 119, 122
Schade, Aug. 68, 135, 137*
Schimmelmann, Ernst Heinr. 70, 18 ff., 51
Scott-Russel, I., & Co. 67, 146
„Schwalbe“, 3-m. skib af Flensbg. 69, 103
Schwennen, se Swcnnen
Seehuus, Morten 68, 20
sejl-dugsfabrik 69, 114 f., 120; -mageri 71,
134 ff.*; -syning 67, 77 f.
segl 69, 9*
Seychel-nød 68, 92 ff.*
sgrafitti 69, 82 ff.*
Shanghai 71, 121
shanty 68, 50 ff.
Shetlandsøerne 71, 93*
Shields 71, 113
signal-bøger 69, 56; -flag 69, 50
Sild (Sylt) 71, 64 ff-*
sildetønde 68, 131*
Silo, Adam 67, 177fr.*
Simpson, Will., & Co. 67, 134, 144
sirene 67, 12 ff.*
Siwcrtz, Joachim Henr. 69, 119
sjov (flag) 69, 61 f.
skalier (nips) 68, 89*, 91
skanseklæder 69, 22
„Skatmester Greve af Scliimmclmann“, fløjte
af Kbh. 70, 12, 54; „- von Schimmel
mann“, fregat af Kbh. 70, 61
Skavdo, Niels Hansen 69, 84
skibs-billeder (Sæby kirke) 69, 82 ff.* (grav
sten) 71, 64 ff.*; -byggeri 68, 7 ff.*; 69,
ioiff.*;. 70, 25 ff* 89; -flag 69, 16 ff.;
-indskæringer, se -billeder; -inventar 71,
14, 31 ff.; -kiste 70, 74 ff.; 71, 14, 24;
-klokke 67, 170*; -model 68, 101 f. ; 70,
146 ff.*; 71, 146, 149*; -portræt 68, 111
ff.*; -provianteringshandel 70,
70 ff.;
-roer 71, 92
skifte (Horsens 1712) 71, 7 ff.*
skilderiplatte 68, 105*
Skipper, Jens Hansen 71, 132 f.*
skipperske 69, 145*
skonnerter (Sydfyn) 67, 61 ff.*; 68, 53 ff.*;
70, 67 ff*
Skovgaard, P. C. 68, 135, 137*
skydeskive (J. H. Haste) 67, 181 f.*
Skylla og Karybdis 67, 13 f.*
skøge, babyloniske 70, 151 ff.*
Skånemarkcdet 68, 130 ff.*
slagbedding 70, 95
slavehandel 67, 87 ff.*; 70, 32 ff.*, 108 ff.*
Slavehandelssocietetet 70, 8 f.
„slavekasser“ 70, 114 f.*
Slavekysten 70, 108
slavcskib, se -handel
Slesvig (hertugdømme) 71, 64 ff.; „Slesvig“,
brigantine af Kbh. 70, 12, 59; -Holstens
flag 69, 25*, 26 ff., 45 f*.
Sletten 71, 92 ff.
Sietting, P. E. 67, 136, 144
Smed, Knud Pedersen 71, 10 ff.
smugleri 71, 102 ff.
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smykker 68, 108
Snekkersten 71, omslag*, 92 ff.*
„Sorgenfri“, fregat af Kbh. 68, 37
souvenirs, maritime 68, 82 ff.*
Sparbom, Peter Petersen 71, 68 f.*
spejl 69, 138 f.*
Spitsbergen 71, 65
splitflag 69, 19 ff., 29 ff.*, 37 ff-, 46 f.
stabelafløb 70, 94 ff.*
stabilitet 70, 101 ff.*
Staff ord-fajance 69, 128 ff.*
stander 69, 22
statsflag 69, 46 f.
„Statssekretær Guldberg“, fregat af Kbh. 70,
12, 54
Stephansen, Lauritz Nyeland 70, 42
Stibolt, A. H. 70, 42, 46; E. W. 70, 46
stranding 68, 126 ff.*; 71, 12 f.*
strandvaskere 71, 70 f.
„Strat Davis“, bysse af Kbh. 70, 12, 30, 32, 58
stutflag 69, 19 ff., 29 ff.*
Suezkanalen 69, 130 ff.*
sukkerdyrkning (St. Croix) 67, 106 ff.*, 117 f.
Sundet, se Øresund
Svanekiær 70, 117
„Svanen“, brig af Kbh. 69, 122
„Svanholm“, hækbåd af Kbh. 68, 22, 37
Svendborg 67, 61 ff.*; 68, 53 ff-*; 70, 67 ff.*;
-sund 67, 61 ff.; 68, 67*; 70, 73*
Svendsen, Lars 70, 64
Swennen, Jens 71, 76, 78; Karen 71, 78 ff.*,
84
Sydfyn (skibsfart), se skonnerter
Sylt, se Sild
syskrin 68, 103 f.*
Sæby kirke 69, 82 ff.*
sætskovl 70, 72
sølvblad 68, 94, 96*
Sølver, Carl Vilhelm 67, 153 ff.*
sømands-dragt 71, 10 ff.*; -fajance 69, 128
ff.*; -gravsten 71, 64 ff.*; -hjem 68, 82
ff.*; -kirke 67, 162 ff.*; -liv 67, 61 ff.*;
68, 53 ff.*; 70, 67 ff.*; -mission 67,
162 ff*
Sørensen, Jens 68, 22, 37; Lorentz 69, 118
sørgeflag 69, 56
sø-spejl 71, 15, 28 f.*; -sætning 94 ft.*
tabu (flag) 69, 74 f.
Tahiti 71, 122
„Taifun“, ketch 67, 156
Taken, Peter 71, 83
Takoradi 70, 126
tamarindallé 70, 117 ff.*
tatoveringsmønster 67, 47*
Tema (Ghana) 70, 126
Tenerife 71, 117
Teunis, Hans 71, 74; Hans Hansen (de Jonge) 71, 72 f.; Jürgen Hans 71, 74Î Mar
garetha 71, 73; Margarethe 71, 76; Teunis
Hansen 71, 71*, 74
Thielsen, Jacob 69, 115L; Jens 69, 119
„Thorvald“, brig af Kbh. 68, 124*, 126
Thuresen, Andreas 68, 22, 36
Thurø 68, 56 ff.*; 70, 85 ff.*; -bund 67, 63*;
70, 86 ff*
„Thurøc“, skonn. 70, 89
Thygesen, Emanuel 68, 29 f.
Tiburtius, Henriette 71, 70
Tien-tsin 71, 121 f.
Tiger-Balm 68, 87
timeglas 67, 171*
Togo 70, in f., 122 f., 127

told-flag 69, 39*, 44; -krydser 71, 136*, 138;
-sted 71, 78, 83
„Tordenskjold“, fregat af Kbh. 68, 49*; 69,
134
trampbåd 71, 138 ff.*
„Trankebar“, fregat (As. Komp.) 68, 20, 34;
75
Trant, F. C. 70, 20
trippelse 70, 71 f.
Tristan da Cunha 71, 118
Triton 67, 10 f.*
Trosner, Niels 71, 17*
tupilak 68, 100 f.*
turistvarer, maritime 68, 82 ff.*
tuskhandel 68, 116; se også kadrejer
Tuxen, L. E. 67, 144
tyngdepunkt 70, 101 ff.*
tøj 68, 87 f. ; 71, 10 ff.*
Tönis, se Teunis
„Tønningen“, skonn. af Kbh. 70, 12, 30, 58
udpurring 67, 174
Ufcn, Inken 7*, 81 f.*, 85*
ulykke, varsel om 67, 7 ff.; se Jonas
„Upernavik“, snau af Kbh. 70, 12, 30, 57
„Urda“, 3-m. skonn. af Svendbg. 68, 72 ff.*
urskov, se regnskov
Ussher, fort 70, 112, 125
Wadskiær, C. F. 68, 26 ff*
vagt 67, 168 ff.; -inddeling 67, 168 ff.
„Valdemar“ H/S 67, 149
vandnymfe 67, 7 ff.*
Warming, Fr. 69, 147*
varsel 67, 7 ff.
Weilbach, Iver C., & Co. 67, 154
West African Museum and Documentation
Centre 70, 137 ff.*
Vestafrika 70, 108 ff.*
Westerland 71, 64 ff.
vestindiefart 69, 102 ff.*; 70, 7 ff.*; se også
Dansk Guinea og Dansk Vestindien
Vestindisk-guineisk Kompagni 68, 12 ff.; 69,
41 f.
Vestindisk Handelsselskab 70, 9 ff.
Vett, Joh. Didr. 70, 20
Whim, plantagemuseum 67, 115 ff.*
„Victoria“, fregat af Flensborg 69, 121*
Widah 70, 112, 115
„Vier Gebroeders“, 71, 75 f.
Wilder, Carl 68, 30; Lars 68, 30; -s Plads 68,
ii ff.*, 30 f-*
„Vildmanden“, orlogsfregat 70, 147*
„Wilhelmine Gailey“ af Kbh. 68, 41
Villaume, Chr. A. 67, 126
Willerup, F. C. 67, 43*, 181*
vimpel 69, 21 f., 48, 53 ff., 73
vindebom 70, 71, 73
Winding, C. 67, 146
„Violet“ H/S 67, 145
Virgin Islands, se Dansk Vestindien
Wolff. Gerh. Peter 70, 44 ff.
„Wolff Heinrich“, slup af Kbh. 70, 62
Volta 70, 122 f., 127*, 132
Vorbech, sejlmager 71, 105, 134 f.*
Vosbein, C. 68, 17 ff*
Voss, Peter de 71, 75 f.
Wrisberg, guv. 70, 117
Wulff, F. 67, 126, 135; W. J. 70, 116
Würden, von, mechanicus 67. 130
våben (indfødtes) 68, 98

zoologiske kuriosa 68, 88 ff.
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„Ægir“ H/S 67, 136 f*
æressværd 70, 131 f.*
Øresund 7/, 91 ff.*
„Øresund“, orlogsskib 70, 147*
øresundsfart 67, 165 ff.*
„Ørnen“, slup 67, 148
østersbanke 71, 76
Østersøisk-guineisk Handelsselskab 69, 42; 70,
7 ff.*

Registeret udarbejdet af Henning Henningsen

J2

Årbog 1971

Åbenrå 69, 44
Ålborg 67, 125 ff.*; Ålborg-København 67
125 ff.*
Ålsgårde 71, 92 ff.
Aarestrup, Niels Urban 70, 42
Århus-København 67, 125 ff.
Aas, Ole Hansen 70, 145

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:
Sophus Berendsen A/S
Botved Boats A/S
Carlsberg Bryggerierne

Danmarks Nationalbank
Den danske Landmandsbank A/S
Dansk Esso A/S
Det danske Staalvalseværk A/S
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-Færgeme, Linjebus International AB.
Lemvigh-Müller & Munck A/S
Løvens kemiske Fabrik
K. F. Marstrands Eftf.
E. Nobel, Cigar- & Tobaksfabrikker A/S
Nordhavns-Værftet A/S
A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker
Privatbanken i Kjøbenhavn A/S
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A/S Randers Rebslaaeri
J. Ring-Andersens Træskibsværft

A/S Thomas Ths. Sabroe & Co.
N. Schiøtt & Hochbrandt
Semco A/S, G. W. Marine
Skandinavia Selskaberne
Sundbusserne A/S
A/S Tuborgs Bryggerier
A/S Varde Staalværk

Iver C. Weilbach & Co. A/S
C. Wiibroes Bryggeri A/S
Aalborg Værft A/S
Aarhus Oliefabrik A/S

Vi må gore havene mindre
eller tankskibene større.
Esso har valgt
den sidste mulighed.

FREDERIKSHAVN VÆRFT & TØRDOK A/S

HANDELSBANKEN
- altid med i billedet

HELSINGAR SKIBSVÆRFT OG MåSKINBVGGERI
AKTIESELSKAB
ELSINORE SHIPBUILDING AND ENGINEERING CO. LTD.

KØBENHAVNS FRIHAVN

Frihavnen i fugleperspektiv

Største, hurtigste og billigste frihavn i Nordeuropa

Driftsledelse:

Københavns Frihavns-Aktieselskab
Tlf.: (01) 15 83 02 . Telex 5945 . Telegramadresse: Frihavnen, København

HAVN

Ny Container Terminal
130 direkte regelmæssige linier
på alle betydende havne ved de syv have.

Roll-on/Roll-off Center for 14 havne i Danmark, England,
Finland, Holland, Norge, Sverige og Tyskland.

FRIHAVN

VI
ER TIL
FOR
DEM
/
▼

LANDMANDSBANKEN

LE MV I <3J H-M ÜLLE R

&MUNCKA/S • STAU + LECA

København

Odense

Aarhus

TAG

- ruten fra Kronborg -

den naturlige bilvej over SUNDET

- specialbyggede passager- og bilfærger!

HELSINGØR - HELSINGBORG

LINJEBUSS INTERNATIONAL
Helsingør: (03)21 25 58 - Telex 41121

ANTIBIOTIKA
HORMONER
HEPARIN

DIURETIKA

ENZYMER

SYNTETIKA

LØVENS KEMISKE FABRIK - KØBENHAVN

LEO

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

HELSINGØR

LLOYD’S AGENCY

K. F. MARSTRANDS EFTF. A/S

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

TOBAKSVARER
I 160 ÂR
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NORDHAVNS-VÆRFTET
AKTI ESELSKAB

AKTIESELSKABET NORDISKE KABEL-OG TRAADFABRIKER * KØBENHAVN F
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REB
RANDERS

rVI/%F?IIVEZ

■'C > ^conditioning Systems
•Hold Ventilation and drying Systems
o Steamjet cooling Systems
o S orådder Systems
o Waters p rav Syste m s
©High Expansive foam Systems
©ur reference list includes now more than WOO ships plants
Sole representatives än Denmark :

' Pusnes deck machinery
®¥fonay Anchors and Chains
®F:re Protectors Ltd. CO2-Systems

_

parkallé!

3LOSTRUP
DENMARK

feh*'''m■:
PHONEi (01)45 21 22
■
CA B LE jTÉCNI CO NTRACt ■

TELEX 9311

SEMiCO Representatives: BENELUX: Internationale Nautische Handelsmaatschappij, Rotterdam. CANADA: Triumoh-BG-Marine Ltd..
Montreal. FINLAND: Jana OY. Helsinki. FRANCE: Tunzini Entreprise S.A., Paris. GERMANY: Rud. Otto Meyer. Hamburg. JAPAN: Mitsui
Shipbuilding & Engineering Co. Ltd.. Tokyo and Tamano. NORWAY: Alfsen & Gunderson A/S., Oslo. PORTUGAL: Cogema, Lisboa.
SPAIN: Ramon Vizcaino S.A., San Sebastian. SWEDEN: Friman & Adde. Malmö. USA: L. O. Arringdale & Co. Inc., New York.

CSS)

SKANDINAVIA

ABSALON • DANSK FOLKEFORSIKRING
Kongens Nytorv 6 • 1096 Kobenhavn K • Telefon (01)152244

sagerer valgt »Sundbusserne«til hyggelige ture
over Øresund.

Speed’Sikkerhed “Service

Ifr’

WItj

VIKING
KOMPASSER

NAUTISKE INSTRUMENTER
SØKORT

SØLVER & SVARRER

S?
SS?

AMALIEGADE 30 1256 KØBENHAVN K TLF. MI *5927
TELEX: 19709
TELEGRAM: COMPASWEILBACH

AALBORG VÆRFT A/S

AARHUS OLIEFABRIK A/s
AARHUS

