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HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS ÅRBOG 1972
tilegnes

professor, fil. dr.

OLOF HASSLÖF
som en post festum hyldest til hans 70 års dag

8. juli 1971
fra skandinaviske fagfæller, kolleger, elever og venner

med tak for lærdom, inspiration og kammeratskab.

Olof Hasslöf ombord i en Holvik-jekt på Sandane, Norge, under feltarbejde
1967. Fot. Arne Emil Christensen jr.
Olof Hasslöf on field-work research in Norway, 1967.

OLOF HASSLÖF
fødtes 8. juli 1901 i Hovenäset, et lille kystsamfund i Bohusläns
skærgård. De fleste i bygden ernærede sig ved fiskeri, søfart samt
stenbrydning. Ingen landevej førte bort fra bygden, al kommunika
tion skete til søs. Nogle havde sin egen båd, andre var med i et både
lag. Karakteristisk var den livlige trafik af sejlende handelsmænd. De
købte, solgte og fragtede levnedsmidler, salt, møbler, pottemagervarer af alle slags, brosten og byggemateriale fra bygdens granitbrud,
tømmer og brænde fra indlandets skove og norske savværker, m. m.
Drengene begyndte allerede i 11-12 års alderen at være med til last
ning, losning og sejlads.
Hasslöf ville helst være gået til søs som sine kammerater og forfædre. Men da han, to år gammel, havde mistet sin far, som døde
efter en vinternats strabadser i et sejlslidt fartøj, måtte han love sin
mor at opgive denne plan. I stedet for blev han, som han siger,
skrivebordssømand. Efter at have fuldendt sit universitetsstudium
var han ansat ved Göteborgs Museum fra 1929 til 1946 og blev
derefter intendent og afdelingsleder ved Statens sjöhistoriska Museum
i Stockholm fra 1946 til 1967. I 1949 forsvarede han sin doktor
disputats om de svenske vestkystfiskere.
Barndomsminderne fra det maritime skærgårdsmiljø bestemte
linjerne for hans liv og forskning. Hans stærke kontakter med lokal
museerne langs Sveriges kyster resulterede i mange års maritim
etnologiske feltundersøgelsesrejser, som ikke blot omfattede Sverige,
men fortsattes i Norge og Danmark, på Færøerne, Shetlandsøerne,
Hebrideme og Orknøerne, i Skotland, England, Tyskland, Hol
land, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien, Portugal og Ægypten. Over
alt kom han i kontakt med kystbefolkningen og samlede oplysninger
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om stedets fiskeri og søfart, skibs- og bådebyggeri, bebyggelse, strandog fiskeret, sociale struktur og organisation, stednavne, traditioner og
dialekter. På grundlag af sin indsamlede viden forelæste han over
maritim etnologi og sammenlignende folkelivsforskning på Stock
holms Högskola (docent 1950-66) og på andre universiteter. 1937-47
var han sekretær for kulturminderådet i Göteborgs og Bohus län,
og flere gange tilkaldtes han som sagkyndig i kommissioner, der blev
nedsat for bl. a. at gøre rede for de bohuslänske byplans- og bebyg
gelsesforhold og undersøge svensk fiskeri i Oslo fjord. Hasslöf blev
kendt inden og uden for Norden som en af de førende maritim
historiske etnologer, bl. a. takket være sin videnskabelige og samtidig
populære skribentvirksomhed ( jfr. bibliografien over hans produktion).
Hasslöf var stærkt medvirkende til at udvikle skandinavisk folkelivs
forskning i retning af dens nuværende interesseområde. Allerede i
i93o’rne og 40’rne, hvor hovedinteressen blandt kulturforskere pri
mært lå inden for evolutionisme og diffusionisme, arbejdede han
sammen med enkelte andre etnologer med lokalsamfundsstudier
baseret på eget feltmateriale.
Et snævert samarbejde med danske og norske kolleger indledtes for
alvor i 1964, da flere års feltarbejde langs Danmarks og Norges
kyster igangsattes med Hasslöf som initiativtageren og den naturlige
leder. Handels- og Søfartsmuseets daværende direktør, Knud Klem,
var klar over betydningen af dette arbejde, som tilførte den hjemlige
forskning så meget inciterende nyt, og støttede det fuldt og helt. Også
professor Kn. Kolsrud fra Institut for folkelivsgransking ved Oslo
Universitet var positivt indstillet. Efterhånden deltog flere og flere
yngre og ældre nordiske kolleger i disse rejser, og en uforpligtende
„Nordisk maritim-historisk arbejdsgruppe“, uden love, medlemsskab
og anden tvang, opstod helt spontant blandt disse med Hasslöf som
primus inter pares. Et resultat af denne gruppes flid og interesser
var samlingsværket „Sømand, fisker, skib og værft“, en introduktion
til maritim etnologi, udgivet af Københavns universitet 1970 som
en slags lærebog. Bogen vakte så stor opmærksomhed, at den på
initiativ af direktøren for National Maritime Museum i Greenwich,
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Basil Greenhill, blev udsendt i engelsk oversættelse „Ships and Ship
yards, Sailors and Fishermen“ 1972, også af Københavns universitet.
I dens indledningsafsnit har Hasslöf formuleret mange års tanker og
forskningsresultater.
Et dansk ønske om på universitetsbasis at drage nytte af Hasslöfs
viden og originale tænkning blev foreløbig imødekommet, da han i
1967 ved Københavns universitet holdt en række forelæsninger og
øvelser over maritim-historiske kilder og forskningsmetoder. Han har
altid interesseret sig for det vigtige problem at oplære kommende
museumsfolk og videnskabsmænd, der kan fortsætte det påbegyndte
og i høj grad forsømte maritime studium. En stor glæde for ham og
hans venner blev det derfor, da han, efter at han var afgået fra sin
stilling ved Sjöhistoriska Museet, fra 1968 til 1971 blev ansat ved
Institut for europæisk folkelivsforskning i Brede, først som lektor,
senere som vik. professor og institutbestyrer. Takket være professor
Axel Steensbergs forståelse og ved anbefaling fra museumsdirektør
Knud Klem blev Københavns universitet således det første sted i ver
den, hvor der oprettedes en lærestol i emnet maritim etnologi. Selv om
det kun var en begrænset tid, han fik lov til at virke, havde han dog
den tilfredsstillelse at samle en skare unge elever om sig og sætte dem i
gang.
Hasslöf, der er gift med forfatterinden Dagmar Edqvist, bor nu
i Malmö, efter at han for alvor er blevet pensionist. Alderen synes
på ingen måde at tynge ham, og typisk nok har han aldrig før haft
så travlt med store opgaver som nu, da han endelig har fået tid til
at skrive de bøger, han ikke fik nået i sin praktiske gerning.

H.H.
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OLOF HASSLÖF
Summary

This edition of the Danish Maritime Museum’s yearbook is dedicated to
Professor Olof Hasslöf, Ph. D., in belated celebration of his 70 years birth
day (June 8th, 1971) by his colleagues, pupils and friends in Scandinavia.
Hasslöf was bom in 1901 in a small village in Bohuslän on the west coast
of Sweden. His maritime background decided his life. From 1929-46 he
worked in Gothenburg Museum. From there he went to the Museum of
Maritime History in Stockholm, where he was curator and head of department
until he resigned in 1967. Between 1950-60 he was in addition lecturer at
Stockholm University. He wrote his doctoral thesis in 1949 on the fishermen
of the west coast of Sweden.
He is an authority on maritime ethnology and has carried out field studies
over a period of many years not only in Scandinavia and the islands of the
North Atlantic but also in Great Britain, along the coasts of Western Europe
and the Mediterranean. In all these places he has been in personal contact
with the local coastal population and recorded material on fishing and
navigation, ship and boat-building, dwellings, the structure and organisation
of the community, traditions and maritime law, etc.
Hasslöf has published the material he has collected in books and articles
in both Swedish and foreign periodicals, as well as countless lectures on the
subject. He is one of the most knowledgeable authorities on maritime history
today. Colleagues all over the world recognise him as an original thinker and
man of ideas within his field. The high reputation of Scandinavian maritime
studies in the world today is very largely thanks to him.
Hasslöf came into close contact with Danish and Norwegian colleagues
when in 1964 he cooperated with them in a series of field studies in Den
mark and Southern Norway which was to go on for several years. The
participants formed a somewhat untraditional “Scandinavian Maritime
History Working Group” which produced a sort of textbook of maritime
ethnology, published by Copenhagen University in 1970. An English edition
came out in 1972 under the title “Ships and Shipyards, Sailors and Fisher
men”.
In 1967 Hasslöf held a series of lectures and demonstrations on maritime
history, its sources and methods of research at Copenhagen University, and
from 1967-71 he was lecturer in Maritime Ethnology at the University
Institute of European Ethnography. Later he became deputy professor and
head of the Institute until he reached the age of retirement.
At present Hasslöf is living in Malmö, engaged as busily as ever in writing
maritime books.

SJÖFARTSMUSEER OCH ETNOLOGI
Av

Olof Hasslöf

Det vil være naturligt at indlede rækken af artikler
i denne årbog med en redegørelse ved „festens gen
stand.“ om forholdene i dag mellem de yngste
skud på museernes stamme, søfartsmuseerne, og
universiteternes undervisning og forskning. Mens
i ældre tid den agrare forskning næsten ene
rådende dominerede etnologien, har man — ikke
mindst på grund af forfatterens indsats — efter
hånden så småt begyndt at få øjnene op for betyd
ningen af at studere den maritime etnologi.

Historie- och samhällsforskning var i Västerlandet länge nästan en
bart inriktade på politiska och krigiska förvecklingar mellan ett fåtal
styrande maktgrupper inom de privilegierade stånden i Medelhavs
länderna och Västeuropa. Redogörelser för dessa grundades på
skriftligt källmaterial.
Djärva upptäcktsresande, spekulativa filosofer, nyskapande upp
finnare och oppositionella allmogeskaror sökte visserligen vidga hori
sonterna, fördjupa perspektiven, bredda kunskapsstoffet och undan
röja orättvisorna.
Men de förblev endast ropande röster ända tills 1800-talets folk
rörelser och 1900-talets världskrig skapade den breda och fördjupade
resonans, som gav sådan genomslagskraft, att deras budskap kunde
nå fram till de djupa leden i alltflera länder. De breda folklagrens
liv och gärning har tilldragit sig växande intresse såväl i fackkretsar
som bland den stora allmänheten. Breddning och fördjupande av
ämnesval och publik har medført, att man tagit upp flera slag av käll
material och metoder för forskning och information.
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Nu går man också till redskap, verktyg och fartyg, bostader, bohag
och klädedräkt, uppteckningar om arbets- och samfundsliv, seder
och bruk m. m.
Grupper och individer i alla yrken, samhällsklasser, åldrar och
folkslag medverkar aktivt vid källmaterialets insamling, bearbetning
och publicering. De gör stora ekonomiska insatser för att åstad
komma museer, arkiv, forskningsinstitut och publikationer.
Tillvaratagande av dessa olikartade insatser och intressen har
medfört omorganisation och nybildningar på alla nivåer av vårt
undervisnings- och utbildningsväsen. De gamla universitétsfacken
har utvidgats. Nya har kommit till. Inom de historie- och samhälls
vetenskaper, som vi av utrymmesskäl här måste begränsa oss till, har
under 1900-talet inrättats nya lärostolar, institut och museer bl. a.
för arkeologi, konsthistoria, kulturgeografi, sociologi, ekonomisk
historia, socialantropologi och etnologi.
Den sist nämnda lärdomstermen, som är sammansatt av de grekiska
orden etnos, folk, och logos, lära, översättes till nordiska språk med
folklivsforskning, som har bättre förankring i de befolkningsgrupper,
där boklig bildning och kunskaper i främmande språk länge varit
sällsynta.
Etnologin hör till de yngsta bland universitetens vetenskapsgrenar.
Den fick sin genomslagskraft i en tid, då näringsliv, samhällsinstitu
tioner, vanor, tänkesätt o.s.v. undergick utomordentligt omfattande
och djupgående förändringar. För lantbrukarebefolkningen fram
trädde dessa särskilt påtagligt. Många uppfattade dem som ett hot
mot sin fäderneärvda kultur, som de ville värna genom klarläggande
studier.
På så sätt uppammades fruktbringande samarbete mellan lant
brukare, som på fritid ägnade sig åt hembygdsforskning, och veten
skapligt utbildade forskare - ofta av bondestam. Med förenade krafter
grundade de kulturhistoriska museer och ordnade kurser för insam
ling av museiföremål och traditionsuppteckning. Vid universiteten
åstadkom de lärostolar för undervisning och forskareutbildning av
tjänstemän, som i växande utsträckning erfordrades för skötsel och
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utveckling av dessa museer och arkiv samt för ledning av hembygds
föreningarna. Den etnologi, som utbildades vid Nordiska museet och
dess efterföljare och sedan introducerades vid universiteten, blev
sålunda starkt agrarpräglad. Två av ämnets ledande författare den ena lärareson, den andra lantbrukareson, båda intendenter
vid Nordiska museet och senare professorer - har i en av dess
läroböcker deklarerat: „Med svensk folkkultur förstå vi den odling,
som uppburits av den jordbrukande befolkningen i Sverige ... den
utgjorde själva normalkulturen inom landet.“ De har inte observerat,
att åkerjorden ännu vid 1700-talets mitt t.o.m. i Sveriges bästa jord
brukslandskap, Skåne, knappt upptog 10 % av dess yta, att befolk
ningen sedan förhistorisk tid varit talrikast på kuster och älvstränder,
att det var som sjöfarande vikingar de nordiska folken gjorde sitt
inträde i Europas historia. Normalt har denna befolkning ingalunda
enbart brukat jorden. Den har också utnyttjat havet och över detta
förmedlat kulturkontakter med yttervärlden. Men sjöfart, fiske,
skeppsbyggeri och andra med havet förknippade verksamheter, d.v.s.
de maritima, lämnades utanför dessa etnologers intressekrets.
De fula ankungar, som inte fick plats i dessa akademikers damm,
har emellertid sökt sig fram på egna vatten. Maritima yrkesutövare
började i Norden liksom i andra länder omkring 1914 själva ta i tu
med att åstadkomma samlingar och på egen hand grunda museer.
Är 1913 bildade några sjöfartsmän Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm. Enligt kungligt påbud fanns sedan 1752 mari
nens modellkammare, som emellertid fört en tynande tillvaro. Av
donationsmedel uppfördes en för dessa sjöfarts- och örlogssamlingar
gemensam byggnad, där Statens sjöhistoriska museum invigdes 1938.
Föreningen Göteborgs sjöfart smuseum bildades 1917 och fick genom
donation egen byggnad 1932. I Karlskrona upplivades intresset för
modellkammarens samlingar, och i den gamla skeppsgossekasernen
inrättades Marinmuseum 1955.
I Danmark startades Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 1914.
Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg fick egen byggnad 1968 och
Vikingeskibsmuseet i Roskilde 1969. Danmarks örlogssamlingar är
2
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tillfälligt inhysta i S:t Nikolai kirke i väntan på att få egen lämp
ligare byggnad.
Norsk sjöfart smuseum, som grundades 1914, har sin första etapp
till egen byggnad på Bygdöy. Det har till grannar Oldsakssamlingens
Vikingeskipshall och polarforskningsfartyget Fram. Bergens sjöfarts
museum grundades 1921 och fick egen byggnad 1962, medan Stavan
gers sjöfartsmuseum ännu väntar på eget hem.
Dessa institutioner, som alltså är de yngsta telningarna i museernas
familj, bedriver genom populära utställningar, årsböcker och skrift
serier livlig upplysningsverksamhet rörande maritim kultur. Förutom
dessa specialmuseer finns mer eller mindre betydande sjöfarts- och
fiskerisamlingar i många stads- och andra lokalmuseer, där de prövar
en undanskymd och bekymmersam tillvaro.
De kulturhistoriska museernas utveckling och betydelse beror i
högsta grad på samarbetet mellan de praktiska yrkenas utövare och
vetenskapligt utbildade forskare. Tack vare de nyss nämnda in
satserna av entusiastiska pionjärer kan de numera vid rekrytering av
sin personal som kompetenskrav uppställa akademiska examina på
de områden, där de har sin verksamhet, nämligen arkeologi, konst
historia och etnologi eller dem närliggande universitetsfack, exempel
vis historia.
Maritimhistoriska museers verksamhetsfält berÖres emellertid en
dast i ringa grad och på perifera områden av de nämnda universitetsdisciplinerna. De ligger som bekant på helt andra håll och är annor
lunda beskaffade. De kräver alltså för insamling och bearbetning av
sitt grundmaterial andra objektskunskaper, tänkesätt och arbets
metoder. Undervisning och utbildning, som erfordras på den mari
tima etnologins och historiens fält, har icke förekommit vid univer
siteten eller andra utbildningsanstalter. Fackskolornas maritima yrkes
utbildning är självfallet tillrättalagd för det nutida näringslivets och
sjöförsvarets praktiska behov. Den upptar icke historiska och etnolo
giska aspekter och heller icke forskningsmetodik. Denna lucka i vårt
utbildningsväsen behöver alltså fyllas ut.
Några museimän och studenter, som gemensamt bedrivit maritim
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etnologiska undersökningar i fält, bildade därför 1966 Nordisk mari
timhistorisk arbetsgrupp. De satte som sin uppgift att verka för
systematiskt bedrivande av sådan forskning och för inrättande av
akademisk undervisning och forskareutbildning i maritim etnologi.
Uppslaget vann förståelse och uppmuntran. Vid universiteten i
Köpenhamn och Oslo anordnades 1967 och 1968 föreläsningar och
seminarieövningar i ämnet. Köpenhamns universitet inrättade fr.o.m.
den i. augusti 1968 ett lektorat i maritim etnologi. År 1970 utgav
Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler en
samling uppsatser belysande maritimetnologins arbetsmetoder. Boken
bär titeln Sømand, fisker, skib og værft, Introduktion til maritim
etnologi. Den distribueras liksom den i år utkomna engelska upplagan
av Rosenkilde og Bagger, København.
Behovet av en introduktion till studiet av maritim etnologi har
från olika håll blivit alltmer trängande.
Vid museerna, inte minst de maritima, pågår genom generations
växlingen nyrekrytering av personal. Den gamla stammen, som hade
personliga erfarenheter från tiden före och under maskinteknikens
genombrott, faller ifrån. Vid tillsättning av deras efterträdare är
museernas ledare hänvisade till att utvälja dessa bland personer, som
genom studier och forskning gjort sig förtrogna med de arbetsupp
gifter, som ingår i deras verksamhet.
När de vänder sig till universiteten med begäran om rekommen
dation på personer med examens- och forskningsmeriter på maritim
kulturens områden, måste dessa emellertid dess värre ge negativa
eller undvikande svar.
Bland etnologis tudentema har de sista åren allt flera valt examensuppgifter inom den maritima sektorn. I sin tidskrift Nord-Nytt
1970/3 har de redovisat resultaten från en enkätundersökning av på
gående forsknings- och examensarbeten inom universitetsämnet etno
logi. Av denna framgår, att det antal studenter, som valt maritima
ämnen, överträffar både dem, som valt agrara och dem, som vill
ägna sig åt ämnen rörande urbana och industriella förhållanden.
Dess värre förhåller det sig emellertid så, att dessa studenter icke
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erhåller den kvalificerade undervisning och forskarehandledning, som
de behöver och rätteligen har anspråk på att erhålla.
Det är alltså på tiden att få utfyllt den lucka i universitetens
undervisning och forskareutbildning, som sålunda på de flesta håll
fortfarande står öppen.

MARITIME MUSEUMS AND ETHNOLOGY
Summary

Historical and sociological research has increased both in depth and extent
during the nineteenth and twentieth centuries. Source material comprises not
only written documents and records but the wealth of popular traditions
which all kinds of objects, teams and institutions, customs etc. throw light
upon. Groups and private individuals of many different occupations, classes,
ages and countries cooperate in the collection, preparation and publication
of material. They also make generous contributions towards financing museums,
archives, research institutions and publications.
This has meant that our teaching and educational system has had to be
reorganised and restructured a.t all levels.
The branch of knowledge which deals particularly with the life and work
of the general population is called, in English, social anthropology or ethno
logy. In German Volkskunde or Völkerkunde, in Scandinavian folk life
research. It has been concerned, primarily, with the primitive and ancient
culture of cattlebreeders and farmers.
Since 1914, however, a number of maritime museums have been founded
to illustrate the cultural and social conditions which have arisen as the result
of utilizing the sea for fishing, transport and recreation.
In these as in other institutions staff has had to be recruited from a new
generation. Through personal experience of the period before and during the
rise of mechanisation the pioneers of museology had the chance of possessing
a comprehensive view and insight into their subject which their successors
have to acquire by systematic study and scholarly research.
In recent years students of ethnology have more and more often chosen
maritime themes for their examinations. But unfortunately the universities do
not offer the qualified teaching and guidance in the subject which they need
and have a right to expect.
When maritime museums contact universities with a view to finding
people who have specialized in the field of maritime studies they meet with an
evasive or negative answer.
It is high time this gap in university education is filled.

TO ELDRE TEGNINGER AV NORSKE

SMÅBÅTER
Av

Arne Emil Christensen Jr.

Først i nyere tid har man i de forskellige lande for
alvor studeret og opmâlt de lokale bådetyper, og
Norge har været forbilledet for Skandinavien. Her
kan man fastslå en tydelig forskel på de østnorske
og de vest- og nordnorske typer. Forfatteren, der er
konservator ved Universitetets Oldsakssamling i
Oslo, har gjort et heldigt fund af tegninger af to
norske både fra 1780 og 1805 på Rigsarkivet i
København og kan ved en analyse af dem fastslå, at
typeforskellen allerede da var udtalt. Det var no
get, man nok formodede, men ikke kunne bevise.

Mange av de forskere som har arbeidet med nordisk båtbyggings-

historie har pekt på de lange linjer vi selv i dag kan spore i tradisjo
nelt båtbyggeri. Endel forenklet kan man si at vi fremdeles kan gå ut
til en aktiv båtbygger og lære noe om hvorledes vikingtidens fartøyer
ble bygget.
Imidlertid er det ingen tvil om at det har skjedd endringer både
i skrogform og tekniske detaljer i det lange tidsrum det her dreier
seg om, selv om meget er uendret. Når man ønsker å følge dette
historiske forløp, viser det seg at begynnelsen og slutten på utviklingsrekken kan dokumenteres i detalj, mens vi mangler materiale til
å belyse utviklingen i det mellomliggende tidsrum. Vi vet en hel del om
vikingtidens skipsbygging, takket være rike funn fra graver og på
havbunnen i forskjellige deler av Norden, og båtbyggeriet etter 1850
er bra dokumentert i oppmålinger og båter bevart på museer. „Tom
rummet“ mellom år 1000 og 1850 er ikke helt tomt, og det fylles
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langsomt etterhvert som marinarkeologien gir oss skipsfunn fra for
skjellige perioder, men vår viten er meget fragmentarisk.
En annen kildetype som hjelper oss i de perioder der vi mangler
selve fartøyene, er skipsbilder av forskjellig slag. De fleste av dem er
imidlertid lite detaljerte, slik at de sjelden gir presise opplysninger
om fartøyenes form og konstruksjon. Vi må derfor anvende en ganske
streng kildekritikk på skipsbilder, for å unngå feiltolkninger. De
fleste skipsbilder er skapt i dekorativ hensikt, og det er langt mellom
de tegninger og modeller som er fremstilt med det hovedformål å
vise skipets form og konstruksjon. De fleste slike avbildninger er
også temmelig unge. Først i løpet av 1600-tallet kom egentlige skipskonstruksjonstegninger i bruk, og de ble lenge bare benyttet av en
liten gruppe skipsbyggmestre, de som bygget store orlogs-skip. I løpet
av 1700-årene ble det i England nokså vanlig praksis å måle opp vel
lykkete skip som kom i flåtens eie som priser eller ved kjøp. Skipet
ble dokksatt, og målt opp av en konstruksjonskyndig sjøoffiser. I den
engelske marines tegningsarkiv, der den eldre bestand nu oppbevares
på National Maritime Museum, Greenwich, finnes derfor et meget
rikt kildemateriale, også vedrørende mindre, sivile fartøyer.
I håpet om at en liknende praksis hadde vært fulgt på Holmen,
foretok undertegnede for et par år siden en rask, men relativt de
taljert gjennomgang av registrantene for „Marinens Kortsamling“
i Rigsarkivet, København, der både sjøkart og skipstegninger er
registrert. Registrantene er dels eldre protokoller som har fulgt sam
lingen fra Marinen, dels Rigsarkivets egne registreringer. Ved gjen
nomgangen konsentrerte jeg meg om norske båter. Det viste seg at
samlingen inneholdt adskillig spennende stoff. Dette er langt fra
gjennomarbeidet, og en mer detaljert gjennomgang av registrantene
vil sikkert avsløre mer, men jeg har funnet det naturlig å presentere
et par tegninger, og de problemer de reiser alt nå.
Under registrant 154 a IV 264 ligger en linjetegning av en seilbåt.
Tegningen måler 90,5X29 cm og er utført i sort tusj, med teksten i
brunt blekk. Teksten er som følger: „Tegning af een Baad, Lang over
Stevn 20 fod 10 to. Bred på Tømmeret 7-9, Som er bygt for Agent
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Bodenhoff efter en Norsk Østerlands Baad og skal samme, saavelsom
denne hvere (sic!) meget gode Seylere. Forfærdiget i Aug. 1780“

(Fig- i)Tegningen er en forholdsvis enkel linjetegning med endel innredningsdetaljer markert i opprisset: ror, baugspryd, fire tofter, tiljer,
sideseter for og akter, bunntiljer og en liten bakk akter. Esingen er
vist både i oppriss og plan. I spantrisset er det lagt inn 13 spant
snitt, vannlinje og 4 diagonaler („sent“). Diagonalene finnes bare i
denne projeksjonen, mens vannlinjen er tegnet ut også i planen. I
opprisset er båten vist med litt negativ styrlastighet, dvs. største
dyptgående er forut. Dette regnes ikke som heldig for seilfartøyer, og
det er vel ett spørsmål om vannlinjen ikke er en ren konstruksjonsvannlinje, ikke båtens reelle flytevannlinje. En detalj som tyder på
dette, er att vannlinjen er satt av parallelt med spunningslinjen.
Av teksten kan vi se at båten er bygget etter en norsk båt, og når
det spesifiseres at den er bygget til agent Bodenhoff og at den er en
god seiler, kan vi vel gå ut fra at båten er bygget som skyssbåt til
agentens private bruk.
Bakgrunnen for oppmålingen må være at man på Holmen har
ønsket å bygge en liknende rask båt, eller at man ville ha skrog
formen dokumentert til fremtidig bruk. „En Norsk Østerlands båt“
høres umiddelbart nokså eksotisk ut, men begrepet dekker sikkert det
som i dag heter Øst-Norge, for kystens vedkommende strekningen
fra Gjernestangen mellom Risør og Kragerø til svenskegrensen.

Fig. i. Agent Andreas Bodenhoffs båt, oppmålt på Holmen i 1780. — Original
på Rigsarkivet i København.

Ship-owner Andreas Bodenhoffs boat, the lines of which were taken off in
Copenhagen in 1780. Danish Record Office.

Fig. 2. Linje- og innredningstegning av „Den Bergenske Jager“, oppmålt i
1805. Rigsarkivet.
Sheer draft of “Den Bergenske Jager”, 1805. Danish Record Office.
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Fig. 3- Riggtegning til „Den Bergenske Jager“.

Sail plan of “Den Bergenske Jager3'.

Under samme hovedregistrant, 154 a IV 270 a-c ligger tre blad
oppmålinger av en annen norsk båt: „en Jolle kaldet den Bergenske
Jager som er bekommet til Holmen i Aaret 1805“.
Blad a måler 89,5 X 35 cm og er udført i sort og rød tusj, med grå
laveringer for å markere jernbeslag. Tegningen er primært en linje
tegning, men en rekke innredningsdetaljer er markert (Fig. 2).
Blad b, 28x28 cm, er også utført i sort og rød tusj. Tegningen er
en skjematisk riggtegning med skroget vist i lengdesnitt. Detaljene
i skroget er identiske med opprisset på blad a. Av riggen er bare mast,
rå og seilets ytterkontur vist, ikke stående og løpende rigg. Beslag på
skroget viser imidlertid at masten har hatt 2 par vant (Fig. 3).
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Fig. 4. Mittspant og dimensjonstabell til „Den Bergenske Jager“.
Main frame and dimensions of “Den Bergenske Jager”.
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Blad c, 26x35,5 cm, er utført i sort og rød tusj, samt sort blekk.
I tillegg til båtens midtspant viser bladet en tabell over materialdimensjoner. Båtens navn, „Den Bergenske Jager“ gir proveniensen
i grove trekk (Fig. 4).
Felles for begge tegninger er at de er oppmålinger utført av konstruksjonsoffiserer, slik at de gir ett ganske objektivt bilde av båtenes
utseende, selv om de ikke er så detaljerte som en moderne oppmålingstegning. Hva kan så disse tegningene fortelle oss om norsk
båtbygging i slutten av 1700-tallet og tiden omkring 1800?
Viktigst er vel at vi her får forskjellen mellom østnorske og vest
norske båter dokumentert på et tidspunkt der vi har meget lite mate
riale å bygge på for øvrig.
Norges lange kyst er sterkt vekslende i karakter, og båttypene viser
et rikt utvalg av former og tekniske løsninger, hvert distrikt har sin
båttype, basert på de lokale forhold og utviklet gjennom lang tid.1 I
slutten av forrige århundre, en tid hvor vi har ett ganske rikt mate
riale å bygge på, var det ett markert skille mellom østnorske båter på
den ene siden, og vest- og nordnorske på den andre. Grensen gikk
omtrent ved Egersund, syd for Jæren. Båtene østenfor var oftest byg
get av eik, de var relativt brede og dype, rigget med spriseil og fokk.
Typen var nokså enhetlig, selv om det fantes visse lokale variasjoner.
Båtene ligger i form og konstruksjon nær vest-svenske og danske
båttyper. Det var vanlig at bordgangene ble holdt sammen med
trenagler, de enkelte bord var forholdsvis tykke og smale, og tverrskipsforbindelsen var faste tofter.
Vest- og nordover kysten var bildet betydelig mer broget. Fra
Jæren til den russiske grense kunne det skilles ut 6-7 hovedtyper av
båter, med lokale varianter innen flere av typene. Visse fellestrekk
binder imidlertid typegalleriet sammen og karakteriserer dem overfor
østlandsbåtene. Båtene er relativt lange, smale og grunne, med få og
brede bordganger. Riggen var helt til etter 1850 en enkel råseilrigg.
Båtene var klinket med jernsaum og lettbygget av furu eller gran.
Tverrskipsavstivningen var „biter“, tverrbjelker av samme type som
i vikingskipene, med løse tofter over. Når vi sammenlikner med skips-
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Fig. 5. Båt av østnorsk-sømorsk type, fra Flekkerøy ved Kristiansand, VestAgder. I hovedtrekkene samme skrogform som båten fra 1780. Båten tilhører
Kristiansand Sjøfartsmuseum. Forf. fot. 1966.
Boat of East and South Norwegian type, from Flekkerøy. Same shape of hull
as Bodenhoffs boat from 1780.

funn fra jernalder-vikingtid, viser vest- og nordlandsbåtene langt
flere tradisjonelle trekk.
Det har vært noe av ett hovedproblem i norsk båtforskning hvor
gammelt skillet mellom øst- og vestnorsk båtbygging er, og hva som
er årsaken til forskjellene. Problemet er fortsatt uløst, og en av
hovedgrunnene til dette er at vi har meget lite materiale vedrørende
eldre østnorske båter.
I skipsgraven fra Gokstad ved Sandefjord lå det rester av tre
småbåter, hvorav to har latt seg rekonstruere. Disse båtene har
mange av de trekk som senere kom til å karakterisere vest- og nord
norske båter, og andre funn av båtrester viser klart at de regionale
forskjeller mellom øst- og vestnorsk båtbygging var meget mindre i
vikingtid enn de ble senere. Det er sannsynligvis en sammenheng
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mellom overgangen fra råseil til spriseil og fokk, og endringen i
skrogform. Dersom man skal kunne utnytte springgens fordeler på
kryss, er det viktig å ha et skrog med relativt dyp kjøl og skarp bunn,
slik østlandsbåtene ble bygget i forrige århundre. Man får da en mer
manøvredyktig og velseilende båt, men den blir mer tungrodd. Det
kan derfor postuleres, at da man i Østnorge gikk over til å rigge
småbåtene med spriseil etter utenlandske forbilder, førte dette etter
hvert til at også skrogformen ble forandret. Vi vet ingenting sikkert
om når springgen kom i bruk i Østnorge, og dens alder lenger sør
i Europa er også ganske usikker, men det har vært gjettet på at riggformen er et lån fra Holland, og at den er tatt i bruk i Norge i
1600-årene, da kontakten med Holland var ekstra sterk på grunn av
trelasthandelen. Så usikkert som dette er, har alle opplysninger om
eldre østnorske båter stor interesse, og tegningen i Rigsarkivet er
etter det jeg vet, den eldste oppmålingstegning som uttrykkelig viser
østnorsk skrogform. Riktignok er tegningen en oppmåling av en båt
bygget etter en norsk båt, og dette mellomleddet gjør at vi ikke fullt
ut kan regne denne tegningen som en primærkilde, men skroget har i
alle fall de karakteristiske trekk, vi finner igjen på østnorske båter
i 1800-årene. (Sammenlikn fig. 5).
I opprisset er en av toftene markert tykkere enn de andre, og det er
neppe tvil om at dette må være mastetofta. Denne er plasert så langt
forut at båten umulig kan ha vært rigget med råseil.
Det er selvfølgelig ikke mulig å si om båten har hatt spririgg, gaffelrigg eller luggerrigg på grunnlag av mastens plasering, men det er
lite trolig at en såpass liten båt har vært gaffelrigget, og luggerriggen
har ikke vært særlig alminnelig utenom marinens småbåter, så spri
rigg er det mest sannsynlige. Tegningen gir oss dermed sikre indisier
på at „østnorsk båtform“ fantes alt i tiden før 1780, noe man på
forhånd kunne regne som sannsynlig, men ikke bevise.
I sitt store plansjeverk „Architectura Navalis Mercatoria“ utgitt
i 1768 avbilder Fredrik Henrik af Chapman også en „norsk julle“
(Pl. L. nr. 6).2 Tegningen er av Chapman plassert i gruppen „Atskil
lige sorter små fartyg“, men han gir ikke videre opplysninger om
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båten. Skrogformen er imidlertid klart øst-norsk, så selv uten sikker
proveniens støtter denne tegningen påstanden om at østnorsk båt
form var etablert i annen halvdel av 1700-tallet. Ett problem som
tegningen ikke gir svar på, er om båten var klink- eller kravellbygget.
Det er i dette tilfelle av mindre interesse. Bodenhoffs båt, som vel
er bygget på hans eget verft, kan like godt være klink som kraveil.
men forbildet, „den norske østerlands båt“ har i 1770-årene ganske
sikkert vært et klinkfartøy. Kravellbygging av små båter er ett meget
senere fenomen i Norge.
I Vestnorge har det vært vanlig å benytte båthus, „naust“, der
båtene ble satt opp når de ikke var i bruk, ofte etter hver tur på
sjøen, og velstelte båter kan oppnå en forbløffende høy alder. Da
Bernhard Færøyvik målte opp båter i Sunnfjord i 1930-årene, kom
han over 100 år gamle båter som fremdeles var i bruk, og i enkelte
naust sto det båter som var bygget før 1800.3 Nå var sunnfjords
båtene spesielt sterkt bygget, så like gamle båter er vanskeligere å
finne i andre distrikter, men vi kan si med ganske stor sikkerhet at
vi kjenner de forskellige vestnorske båttypene i grove trekk tilbake
til ca. 1800.
„Den Bergenske Jager“ er derfor ikke en så unik kilde som „Den
Østerlands Baad“, men vi får en mengde verdifulle opplysninger ut
av den. Rent teknisk er tegningen mer detaljert, slik at den gir et
rikere bilde av båtens utseende og konstruksjon. Båten er en ottring,
en 8-årers båt, etter vestnorske forhold en relativt stor båt. I Vestog Nord-Norge ble båtstørrelsen regnet etter antall årer, og rekken
gikk fra færing (fir-åring) til tolværing. Ti- og tolv-æringer var ofte
brukt som kirkebåter, og de ble også benyttet på torske- og sildefiske,
men talmessig var færinger, seksæringer og ottringer de største båt
typene langt overlegne. Embedsmenn og godseiere hadde egne skyssbåter til bruk ved sjøreiser. Disse var oftest bygget med akterspeil, og
kunne ha et lite hus, „vengen“, akter, men de var ellers av samme
type som de vanlige bruksbåtene.
I området fra Stavanger til Bergen er båttypene karakterisert av
at esingen ligger på innsiden av øverste bordgang, og av at tolie-
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gangene, „keipene“, står oppå esingen. Båtene lenger nordover har
esingen plassert langs nest øverste bord, og øverste bord, „ripen“,
står fritt med nokså liten støtte. Keipene sitter på innsiden av ripen,
festet med trenagler og støttet av loddrette „keipsnelder“ som går
ned på esingen. Det finnes endel variasjoner, som vi kan se bort fra
her. Nord for Bergen har båtene mange felles trekk helt til Stadt,
mens vi videre nordover har egne typer for Sunnmøre, Nordmøre,
Trøndelag osv. Det er ingen tvil om at „Den Bergenske Jager“ hører
hjemme i området nord for Bergen, men sør for Stadt.
I dette området har det vært vanlig å dele båtene inn i MasfjordOsterfjordbåter, Sunnfjordsbåter, Sognebåter og Nordfjordsbåter,
etter bygge- og bruksdistrikt.4 Sognebåtene ble bare brukt i Sogne
fjorden, ikke ute i kystdistriktene, og keipformen i Sogn er nokså
spesiell, slik at vi med ganske stor sikkerhet kan si at noen sognebåt
er dette ikke.
Bernhard Færøyvik opplyser att nordfjordbåten som type ble endel
endret i løpet av 18oo-årene, fra å bli mer og mer brukt på havfiske,
og båtbyggerne endret typen etter fiskernes krav.5
Hovedproduksjonen av nordfjordbåter skjedde i Gloppendistriktet,
der typen etterhvert ble ganske standardisert, mens det i Sunnfjord,
Masfjorden og Osterfjorden var noe mer individuelle særdrag over de
enkelte båtbyggeres produksjon. Store deler av Færøyviks oppmålingsarkiv er ennu ikke publisert, slik at sammenlikningsmaterialet er
nokså sparsomt, men jeg vil tro at det er en nordfjordbåt vi her har
en avbildning av. De sunnfjordsbåter jeg har sett i original eller opp
måling er flatere i bunnen midtskips enn tversnittet fig. 4. Karak
teristisk for de nevnte 4 båttypene er at øverste bordgang, ripen, går
ut i en spiss ved stevnene. Oppmåleren har dessverre ikke markert
hvordan de enkelte bordgangene går, men esingen, som jo ligger
langs nest øverste bordgang, peker i en slik retning at ripbordet må
ha endt i en spiss ved stevnene som vanlig. Under seilas var det ikke
uvanlig at båtene ble forsynt med en ekstra løs skvettgang, „dregle“
eller „lausrip“. Denne ble festet til ripen med enkle jernbeslag. „Den
Bergenske Jager“ har lausrip påsatt, den er markert både i oppriss
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Fig. 6. Nybygget nordfjordfæring, fotografert av forfatteren ved Jølstervannet
i 1967. Skrogformen og konstruksjonsdetaljene er stort sett identiske med
„Den Bergenske Jager“. Merk spesielt esinger, keipform, skråspantet akter
og de løse toftene over „bitene“.
Newly built four-oar boat from Nordfjord, 1967. Shape of hull and details of
construction identical with those of “Den Bergenske Jager”, 1805.

og tverrsnitt. Lausripen er i tre deler, slik at det mitterste kunne tas
vekk for roing, mens man beholdt det ekstra fribord lausripen ga
for og akter. Ved fiske ble lausripene oftest tatt av, slik at det ble
lettere å trekke garn eller liner.
3

Arbog 1972
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Riggen er en enkel råseilsrigg, som på tegningen er forenklet litt
til. Den stående rigg har bestått av to par vant, festet til jernbeslag
på ripen, og et stag til forstevnen. I mange tilfeller var båtene i
Vestnorge rigget med 3 eller 5 vant. Det odde vant ble sat fast til
lovart, og flyttet over når båten gikk baut. Løpende rigg besto av
seilfallet („draget“), rakketrossa, braser og skjøter. Draget ble
knopet fast midt på råen, og gikk gjennom ett hull eller en blokkskive i mastetoppen til nagle på esingen eller i en bite akterut. Råen
ble holdt inn til masten av en rakke av krumgrodd tre eller fårehom.
Ved uvær måtte mannskapet være forberedt på å få seilet ned på
et øyeblikk, og det kunne hende at rakken satte seg fast, selv om både
rakke og mast var godt talget. Da kom rakketrossa til sin rett, et
kraftig tak i den var det som skulle til for å få seilet ned. Brasene
ble brukt på vanlig råseilsmaner, for å stille råen etter vindretningen.
Skjøtene ble som oftest ført gjennom huller i ripbordet akter og satt
fast på en nagle i biten, hvis ikke styrmannen holdt det i hånden.
I seilets nedre hjørner, skjøtsbarmene, var det festet en jernbolt,
denne ble stukket inn i ett hull forut i ripen når seilet skulle strekkes
for sidevind eller kryss. Som oftest var det flere hull her, for å kunne
stille seilet forskjellig. For å strekke seilet under kryss ble det brukt
en boline til forstevnen. Disse riggdetaljene er så karakteristiske på
de tradisjonelle vestnorske båtene, at vi kan gå ut fra som sikkert at
„Den Bergenske Jager“ også har hatt dem, selv om de mangler på
tegningen. En karakteristisk detalj er den hengslete rorpinnen, som
gjør det mulig for rormannen å sitte ganske langt fremme i båten.
Dette gir bedre trim på skroget enn om han skulle sitte helt akter i
„skarpen“, og der hadde dessuten fiskeredskapene, liner eller garn,
sin faste plass. Høvedsmannen satt oftest på akterste tofte, slik at han
i stille vær kunne skåte med en åre og styre samtidig. I våre dager
har andre og mer moderne båter fortrengt mange av de tradisjonelle
båttypene, men noen av dem bygges fremdeles, og fig. 6 viser at de
fleste av de konstruktive trekk som „Den Bergenske Jager“ har, ennu
er i bruk. Det gjelder esingen langs nest øverste bord, keipformen, og
skrogformen generelt. Bildet viser en nordfjordfæring. Da den ble

35
fotografert høsten 1967 ved Jølstervannet, var den så ny at eieren
ikke hadde rukket å olje eller impregnere den ennu.
Forbindelsen mellom Østnorge og Danmark var ganske livlig, så
det er ikke noe å undres over at agent Bodenhoff kunne finne en
norsk båt i København som han gjerne ville ha maken til, men hva
„Den Bergenske Jager“ hadde i Kongens by å gjøre, er foreløpig noe
av en gåte.
I nødsårene 1807-14 dro mange forskjellige småfartøyer fra Norge
til Danmark etter korn, det skal visstnok ha seilt folk helt fra
Sunnmøre nord for Bergen i åpne sunnmørsottringer for å hente
korn. Mesteparten av denne trafikken gikk imidlertid på Jylland, og
i 1805 var nøden ikke så desperat at man ville sende en såpass liten
båt i kornfart. Båten selv kan muligens gi en indikasjon. Akterut er
det på tegningene markert ett lite sete, noe som ikke var vanlig på
fiskebåter, men som derimot ville være naturlig dersom båten
var brukt til embedsmanns-skyss. En annen detalj som peker i samme
retning er jernbeslaget i mastetoppen. En slik detalj ville nærmest
være i veien på en fiskebåt, der masten til stadighet måtte .legges og
reises, og fiskerne brukte som regel ikke mer topp enn nødvendig for
at riggen skulle ligge trygt på skulderen over hullet for draget.
På en skyssbåt, derimot, måtte man ha fløy eller vimpel i maste
toppen hvis det skulle være standsmessig utstyr.
Det var urolige tider i 1805, og mang en embedsmann fra Norge
kan ha hatt behov for en tur til København. Var det så ikke en
passende skipsleilighet å finne, ville det være en nærliggende utvei
å bruke sin egen skyssbåt. I dag ville vel de fleste betenke seg lenge
før de tok ut på en tur fra Vestnorge til København i åpen båt, men
med datidens norske veinett var sjøveien den behageligste. Nå vet vi
jo ikke om „Den Bergenske Jager“ er kommet til København på egen
kjøl, men jeg vil tro det er det mest sannsynlige, og det vil kanskje
engang lykkes å finne arkivalia som kan kaste mer lys over den side
av saken.
Hvorfor har man på Holmen så „bekommet“ denne båten, og tatt
arbeidet med å måle den opp? Sammenliknet med marinens vanlige
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småfartøyer må den ha virket som en nokså gammelmodig og uvanlig
konstruksjon. Anskaffelsen kan bunne i at båten, hvis den er en skyss
båt, har hatt en funksjon også i København, og at den har vært
såpass let trodd og rask at en eller annen har funnet den verd å
satse på, enten til tjenestebruk eller privat. Men hvorfor er båten så
målt opp? En mulighet er at man rett og siett har samlet studie
materiale. En annen er at oppmålingen er ett ledd i bestrebelsene
med å finne frem til egnete fartøystyper for kystforsvaret, i tråd med
det arbeidet Den Norske Kyst Defensjons-Kommisjon hadde utført i
1801.6
Også her vil kanskje fortsatte arkivstudier engang gi ett svar.
Foreløbig får man giede seg over et par fine tegninger av tidlige
norske båter, der både østnorsk og vestnorsk skrogform er representert.
NOTER
1 En fremdeles aktuell oversiktartikkel er Diriks’ „Om de forskjellige Slags
Baade i Norge“, Folkevennen XII, 1863. Se også A. E. Christensen jr: Fra
vikingskip til motorsnekke, Oslo 1966, og bibliografi over Bernhard Færøyviks arbeider i Bergens Sjøfartsmuseums årshefte 1951.
2 Jeg har i denne forbindelse brukt to faksimileutgaver, Robert Loef Verlag,
Burg bei Magdeburg, uten år, og Adlard Coles, London 1971.
3 B. Færøyvik: Båtane i Sogn og Fjordane, s. 24. Bergens Sjøfartsmuseums
årshefte 1931.
4 B. Færøyvik, anf. arb. og B. Færøyvik: Båt- og skipsbyggjekunst i Hordaland,
s. 91. Hordaland Landbruksmuseums Arbok 1950.
5 B. Færøyvik: Nordfjordbåten. Norsk Sjøfartsmuseums skrift nr. 6. Oslo 1929.
0 Kommisjonens forhandlingsprotokoll og en del bilag finnes i Riksarkivet i
Oslo, Sø Etaten pakke 104.

TWO EARLY DRAFTS
OF SMALL NORWEGIAN CRAFT
Summary
The Public Record Office in Copenhagen possesses a number of old drafts
of small Norwegian craft. The writer discusses the drafts of two such boats
the lines of which were taken off in 1780 and 1805 respectively. The 1780
draft is of a boat that was built for Andreas Bodenhoff, a merchant and
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shipbuilder in Copenhagen. According to the text it was built on the model
of a boat used in Eastern Norway. The other draft (on three sheets)
shows a boat from Western Norway, “Den Bergenske Jager”, and is in greater
detail. There is a very obvious difference in Norway between craft built in the
eastern part of the country and those built in the west and the north. We do
not know for sure when this difference first arose and the most important
source value of these drawings is that they show it at any rate existed before
1800, as has been thought but not proved until now.
In Eastern Norway there are only very small variations between vessels of
different districts whereas in West and North Norway there are many different
types of craft. It is most probable that “Den Bergenske Jager” is from Nord
fjord, a well known boatbuilding centre. The writer cannot at this stage say
anything definite about why the lines of these two particular boats were taken
off but hopes that further study in the archives will provide an answer to this
question.

ORGANISATION I TORUPSTRAND, 1971
Af

Palle Ove Christiansen

Forfatteren, der er en af Olof Hasslöfs unge elever,
har under feltarbejder i 1971 studeret fiskernes
arbejdsformer i det lille fiskerleje Torupstrand ved
]ammerbugten. Han skildrer fiskerlagene, som mest
er familieforetagender, og analyserer deres form
og organisation under det daglige fiskeri, ligesom
han beskriver ejendomsret, investering og fordeling
af udbyttet og giver en karakteristik af beboernes
vurderinger.

I indledningen til sin disputats Svenska Västkustfiskarna opstiller
Olof Hasslöf forskellige spørgsmål inden for studiet af erhvervs
fiskeriet i Bohuslän: Hvad er det, der er karakteristisk for fiskerne
som arbejdere og som gruppe? Hvordan er deres situation indbyrdes
og i forhold til omverdenen ? Hvilke forandringer forekommer heri un
der forskellige forhold og til forskellige tider?1 I sin undersøgelse af
disse spørgsmål konstaterer Hasslöf bl. a. i Bohusläns fiskerlejer en
meget stærk kollegial lagorganisation overfor de økonomiske og ener
gimæssige investeringer.
Studier af denne type har ikke haft stor bevågenhed i Danmark.
Hvorfor kunne for eksempel en trediedel af Danmarks kystfarere
efter i. verdenskrig kun drives rentabelt med svenske ejere og besæt
ning? Hvad afløste de gamle bylags fælles produktions-samarbejde?
Hvordan er kystfiskeriet i dag organiseret i lejerne på Jyllands vest
kyst? .... Det er denne sidste problemstilling, der her er søgt be
handlet med udgangspunkt i lejet Torupstrand. Man kan ikke herfra
drage slutninger til andre pladser på kysten, men dette fiskerleje blev
blandt andet valgt, fordi denne beskrivelse ikke skulle være en rap-
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port om en svunden tids liv i et nu hendøende fiskerleje, men en kon
statering af, hvorledes fiskerne i dag organiserer sig selv og deres
arbejde i et leje, som i modsætning til de fleste andre pladser på vest
kysten i de seneste år har oplevet en stigning i antallet af erhvervs
fiskere.
Arbejdet har taget sigte på produktionsorganisationens funktio
nelle sammenhæng, samt et forsøg på klarlægning af de sandsynlige
nutidige årsager til denne.2 Hvad årsagerne angår er disse ofte betin
get af, at i mange fiskersamfund er det på grund af vanskelige er
hvervsmuligheder nødvendigt, at alle arbejder på samme tidspunkter,
investerer i fælles redskaber (f. eks. både) og arbejder sammen.3
Kystfiskerne er i ønsket om en så god indtægt som muligt nødt til at
samarbejde på grund af det urentable i ikke sammen at udnytte
deres fælles fiskepladser. Desuden kan det være nødvendigt at sprede
investeringen i dyre fartøjer og redskaber på flere hænder, foruden
at dette også kan have sine fordele i bemandingshenseende, hvor der
er behov for flere mands arbejdskraft.
Den økonomiske struktur i det ikke-kapitalistiske fiskeri viser da
også en meget gennemført og koncis organisation. Den er dog netop
derfor yderst sårbar overfor påvirkninger udefra (som f. eks. dårligt
vejr), da den i sin konsekvens har sat sig selv sådanne begrænsninger,
at al økonomisk og tidsmæssig investering skal satses på én og samme
næringsgren, nemlig fiskeriet.
Det har været fremført, at det kooperative lag er den eneste mulige
form for erhvervsfællesskab i et primitivt samfund,4 men udsagnet
siger intet om, hvorledes et sådant lag vil fungere under mere ud
viklede vilkår. I Torupstrand har lagene uden tvivl i ældre tid været
både økonomiske og arbejdsmæssige nødvendigheder, men fordi det
arbejdsmæssige i dag er det vigtigste, har de stadigvæk en ligeså stor
og nødvendig funktion som tidligere.
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NATURFORHOLD

Vester Torup sogn (fig. i) er et af Jammerbugtens sydligste sogne
og begrænses mod vest af Vust sogn, mod øst af Klim sogn og støder
mod syd op til Bygholm Vejle. Før vejlens inddæmning har sognet
haft direkte adgang til Limfjordens vande og har således sammen
med Agger og Harboør udgjort de kystsogne, der har haft den korte
ste afstand til fjorden. Arealet er 3447 ha, og i 1970 udgjorde befolk
ningen 674 indbyggere.
Det langstrakte sogn er nord-syd orienteret, og da Jammerbugten
mod syd har en stærk krumning, vender Torup sogns smalle kyst
strækning, i modsætning til de fleste andre vestkystlejers, mod nord.
Omtrent midt i sognet ligger stationsbyen Vester Torup, som hoved
vej A 11 løber igennem. Den nordligste trediedel af sognet er dækket
af nåle- og løvtræsplantager, som breder sig ind i nabosognene, og det
øvrige areal er hovedsagelig landbrugsjord af lav bonitet. Den bedste
jord findes omkring byen, hvis nyere del samler sig om hovedvejen,
hvorfra der løber en mere kroget vej mod nord. Fra dette kryds, som
blandt andet kantes af kirken og kirkegården, har den ældre landsby
strakt sig mod nord som en slynget vejby med alle gårdene liggende
på vestsiden af vejen. Af disse ældre gårde kan i dag tælles syv tre
eller firelængede gårde, der driver blandet landbrug.
Vejen fra kirken mod nord fører til havet. Den fire kilometer lange
vej går, efter at gårdene og husene er holdt op, gennem kystplantagen
for til sidst at ende på en jævn sand- og græsstrækning med spredt
bebyggelse. Dette er fiskerlejet og sommerhusbyen Torupstrand.
Langs kysten løber en lang klitrække, men hvor vejen ender, er klit
ten brudt ned for at give plads for en lille cementplads flankeret af
det nybyggede is- og pakkehus samt spilhuset. Udenfor ligger sand
stranden og havet (fig. 2).
Forstranden er ved Torupstrand meget flad, og den inderste revle
ligger ofte kun 30-40 cm under vandspejlet. Selve stranden, som be
står af sand, er ved dagligt vande omkring 80 m bred og afsluttes af
en 6-7 m høj bevokset klit, som giver beskyttelse til de bagved lig-

Fig. i. Kortskitse over V. Torup sogn og nabosognene mellem Jammerbugten
og Limfjorden.

Sketch of the fishing village Torupstrand and environs.

gende sandjordsarealer på ca. /2 km bredde, der er fordelt som
fiskerhusparceller, sommerhuslodder og agerjord. På denne flade
slette, som sydpå afgrænses af plantagen, findes i læ af klitten en vej,
som benyttes af strandvagterne ved patruljering langs kysten.
Husene i Torupstrand grupperer sig udfra deres alder og anven
delse i tre kategorier. De ældste er enlængede øst-vest-orienterede
bindingsværkshuse med stråtag, der oprindeligt er bygget af lokal
befolkningen, men som nu næsten alle er blevet solgt til folk fra
større byer, som bruger dem som fritidshuse. Fiskerne har selv i
mellemkrigsårene bygget nye grundmurede huse i traditionel bygge-
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stil eller af mere villaagtigt udseende. Alle de huse, torupstrandboerne
har bygget, er fra vejen placeret i to usammenhængende rækker mod
øst. Langs hver række har der dannet sig stier, som virker som små
biveje til vejen, og hvoraf den ene udgør forbindelsen til Klimstrand.
Den tredie gruppe huse er alle af nyere dato. Det er sommerhuse og
feriehytter bygget af træ. Disse er placeret længere oppe mod plan
tagen og fordeler sig øst og vest for vejen på en mængde nvudstykkede parceller. Sommerhusene ejes af folk udensogns fra og ofte af
tyske statsborgere. Foruden husene er der ved vejen en enkelt gård,
som førhen har været købmandsgård, men som nu har landbrug med
omkring 18 køer. På østsiden af landingspladsen driver Københavns
Kommunelærerforening et forhenværende hotel som feriekoloni.
Torupstrand, eller Toruphuse, som stedet ofte er benævnt på
ældre kort, består landskabsmæssigt således kun af strand, klitter og
en strimmel sandjord, som efterhånden helt er udstykket til rekreativitet. Mellem Torupstrand og V. Torup strækker et flere kilometer
bredt plantagebælte sig, der kun langs vejen er brudt af enkelte ældre
landarbejderhuse. Lejet forhindres af skoven i at vokse længere ind
i landet, og V. Torup ser heller ikke ud til at nærme sig stranden, da
al nybebyggelse her lægges østpå langs hovedvejen. Jorden giver i dag
ikke mulighed for underhold for lejets beboere, og V. Torup eller den
nærmeste større by Fjerritslev har ikke brug for yderligere arbejdstilførsel. Kilden til livets opretholdelse er dog til trods for disse om
stændigheder ikke fjern; strandboerne bruger nemlig havet.

HISTORIE

Selvom denne undersøgelse er disponeret som en nutidig beskri
velse, skal der dog for en bedre forståelse af lejets forudsætninger
gives en kort præsentation af enkelte historiske aspekter.
I forhold til mange andre af vestkystens pladser er Torup meget
sparsomt beskrevet. Der findes ingen publiceret historik over sognet,
og kun i en ældre topografi er Torup medtaget.5
Derimod er der bevaret mere statistisk materiale fra nabosognene,
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Fig. 2. Nord vej en fra V. Torup til Torupstrand ender her ved optrækningspladsen. Fra venstre mod højre ses redningsstationen, pakkehuset, hjørnet af
spilhuset og et ældre fiskerhus, der i dag bruges som feriebolig. Forf. fot.
The only road of any size in the fishing village of Torupstrand runs from the
beach where the boats are drawn up to the village of Vester Torup, around
the railway-station.

som kan belyse erhvervene i forrige århundrede. Østsognet Klim og
sognet vest for Vust, Liid, er begge gamle fiskerlejer, der har haft
samme forudsætninger som Torup. For dog at kunne drage sammen
ligning mellem dem er det vigtigt, at de i indbyggerantal, bonitet,
natur og erhvervsmuligheder nogenlunde svarer til hinanden, og der
for er blandt andet folketællingstallene fra 1801-1950 gennemgået.
Det må her nævnes, at Torup og Klim i areal er omtrent lige store,
hvorimod Liid er lidt større end de andre. Folketællingstallene er med
undtagelse af Klims ret store befolkningstilvækst i den første trediedel
af dette århundrede nogenlunde ens for de tre sogne, og naturforhol
dene er også omtrent de samme. De ret beskedne jordbundsforhold
har kun kunnet forsørge en vis del af indbyggerne, og det må for-
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modes, at fiskeriet har været en nødvendighed for i hvert fald den
jordløse del af befolkningen. I slutningen af 1700-tallet berettes der
for Torups vedkommende om en livlig skudefart på Norge,6 men
hvornår den er holdt op er ikke klarlagt. Efter mundtlige meddelelser
skulle norgesfarten først være gået ned ved jernbanens anlæggelse i
1904. Ældre folk kan også stadig huske de sidste pakhuse på stran
den.
På den 11 km lange kyststrækning, som de tre byer spænder over,
er der således ikke iøjnefaldende forskellige materielle forudsætninger,
og de er her betragtet ud fra samme synsvinkel.
Et relevant spørgsmål ville være, om Torup og dets nabopladser
var karakteristiske udvalg blandt vestkystens lejer. I et sådant skøn
vil der altid være risiko for fejltagelser, men til en sammenligning i
tid ville en fundamental faktor være, om stedet blot var et fiskeleje
med sæsonbetonet fiskeri, drevet af landbrugere, eller om det var et
egentligt fiskerleje med en befolkning med fiskeri som hovederhverv.7
I skuespiller A. J. Schmidts indberetning om „Fiskeriernes Tilstand
i Kongerigets Farvande for Aarene 1862-63“ (Kbh. 1864) er opført
en fortegnelse over antal både, pramme og mandskaber for ialt 19
lejer på kysten fra Uggerby til Vigsø, hvilket nogenlunde dækker
kyststrækningen fra Hirtshals til Hanstholm. Her fremtræder Torup
strand med 5 både og 8 pramme, hvilket ikke synes meget i sammen
ligning med for eksempel Vigsø og Tornbys henholdsvis 80 og 24
både. Det kunne se ud, som om fiskeriet i Torup primært var et
binæringserhverv, men A. J. Schmidt’s oplysninger skal dog tages
med forbehold, når man blandt andet kan konstatere, at besætnin
gerne i Vigsø skulle udgøre 227 mand, og man af samtidig folketæl
ling fra 1850 kan få oplyst, at hele dette sogn ialt rummer 201 per
soner. Selvom man kunne regne med et vist antal fiskerkarle, lyder
dette antal dog usandsynligt. A. J. Schmidt er ellers blevet betegnet
som en god kilde, men for denne kysts vedkommende virker hans op
gørelser ikke helt troværdige.
I i. udgaven af Traps Danmark fra 1859 står for Torup sogns
vedkommende: „I de sydlige byer drives jordbrug som hovederhverv
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og navnlig giver de betydelige eng- og kærstrækninger anledning til
betydeligt kvæghold. Fra Torup Strand, hvor der bor en toldkon
trollør, drives søfart med småskuder og fiskeri .... Der fanges torsk,
kuller, helleflynder, andre flyndere, rødspætter, makrel, hummer,
hornfisk og langer .... Husfliden er ubetydelig .... der saves
limsten og udfærdiges kar“. Udfra denne beskrivelse får man det ind
tryk, at fiskeriet og søfarten er hovederhverv for Torupstrand, og hvis
man tager lejets beskedne sandjorder i betragtning, er det nok rime
ligt at slå fast, at disse ikke har kunnet give væsentlige afgrøder.
Om Torupstrand har tjent mest på fiskeriet eller søfarten, er
svært at sige, men da folk i disse erhverv ikke selv skelner særlig nøje
mellem dem, er det tilstrækkeligt her primært at beskrive dem som
søbrugere, hvilket vil sige, at Torupstrand også i forrige århundrede
var et fiskerleje. Selvom det i størrelse kun har haft en brøkdel af
flere andre vestkystlejers kapacitet, betyder størrelsen i forhold til
disse meget lidt i strukturmæssig henseende, da det her er generaliteten i erhvervsfordeling og organisation, der er vigtig. Det må være
ensartetheden i strukturen for et vist antal lejer, store eller små, der
burde bekræfte ens valg af studieobjekt som indikator.
Udfra matrikelkortene fremtræder kirkebyen i 1812 med omkring
13 gårde og 17 huse og lejet med én gård, tilhørende en købmand
Nielsen, og 13 huse. I 1883 er nogle af gårdene i byen blevet til huse.
Gennem det meste af 1800-tallet har der i Torup og Klim sogne
været drevet en beskeden limstensindustri. I Torup, men særlig ved
Klim Bjerg, er undergrundens blegekridt tilgængeligt, og Evald Tang
Kristensen beretter fra en af sine utallige rejser, at ældre mænd gen
nem mange år savede sten både til sognets egne huse og til eksport.
Med undtagelse af denne stenproduktion har lejet ellers i erhvervs
forhold lignet de fleste andre pladser på kysten med et par mindre
landbrug, enkelte håndværkere og forretningsfolk og ellers udeluk
kende fiskere. Fiskerhjemmene kunne eje en enkelt ko og havde ellers
får og gæs gående på græs på sletten omkring husene. Hvor der
kunne dyrkes lidt afgrøder, brugtes tang som gødning. I sommertiden
betalte det sig ofte for fiskerne at tage på høstarbejde hos bønderne
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på de federe jorder eller at tage hyre på kystfarerne. Raltagning ved
stranden har tillige været en indtægtskilde for mange, og på stranden
ved Klim er der i dag anlagt to grusværker?
I 1857 fik Torup oprettet statsredningsstation, og 1886 byggede
sognet det første andelsmejeri i herredet. Klim fik til gengæld æren
af Danmarks første husmandsforening og blev senere grundtvigsk
samlingssted for landsdelen. For at forhindre sandflugt blev den 9 km
lange klitplantage anlagt i 1889.
1890 opgives erhvervsfordelingen i Torup sogn som følger: 656 lever
af jordbrug, 76 af fiskeri, 86 af industri, 31 af handel, 57 af forskellig
daglej ervirksomhed, 26 af immateriel virksomhed, 32 af deres midler,
og 4 er under fattigvæsenet.9 Det bekræftes endnu engang, at land
brug er hovederhverv for sognet, og fiskeropgørelsen på 76 personer
stemmer udmærket med det antal huse, der findes i Torupstrand, hvis
man regner fiskerhusholdene på fire til fem personer. Tallet synes
også troværdigt, hvis man sammenligner med fiskeriberetningen
1897-98, som nævner 60 fiskere.
Den første kilde i 1800-tallet, der beskriver, hvordan fiskeriet blev
drevet, er præsten Knud Aagaards topografi, der fortæller, at mange
havboere måtte købe eller fange sild i Limfjorden, hvis der ikke var
sild nok i Vesterhavet. Dette er et interessant udsagn, da det ikke
alene siger noget om havboernes udadvendthed, men også opstiller
spørgsmålet, hvorfor erhvervsfiskere skulle købe fisk andre steder.
Paradokset dækker over, at havfiskeriet på dette tidspunkt og et godt
stykke ind i dette århundrede var krogfiskeri, som behøvede agn i
form af lever eller fersk sild. Det var hertil, limfjordssilden skulle
bruges. Kroglinefiskeriet har i mange år ikke været brugt fra Torup
strand, men fra flere andre pladser drives det stadigvæk sammen med
mere moderne redskaber. Foruden kroge brugtes strand- og soppevåd.
Seminarielærer C. M. C. Kvolsgaard skriver 1886, at man med
ålejern, kroge og glib tager ål i Limfjordens Lundfjord, hvilket er den
senere Bygholm Vejle.10 Sommerens ålefiskeri må således have dannet
en udmærket ligevægt mod havfiskens svigtende tilstedeværelse ved
kysten på denne årstid. De sildegarn, havboerne brugte på fjorden,

Fig. 3. Landingspladsen i Torupstrand, set fra nordøst. Moderne prospektkort.

The landing place at Torupstrand.

forfærdigedes ligesom deres andre redskaber helt og holdent i hjemmet.
Når fiskerne havde fået kroglinerne eset (ese, at sætte madding på),
gik de ud med den havbåd, de var fast knyttet til, og satte linerne på
et passende sted. Besætningen i et sådant lag var ofte seks til syv
mand 1X, der hver havde part i båden, hvis denne ikke ejedes af en
gårdmand oppe i landet. På krogene fangedes mest torsk, hvorimod
man ved pilkning fra pramme og joller aldrig kunne være sikker på,
hvilken slags fisk pilken huggede i. Når der blev brugt strandvåd,
roede laget dette ud med havbåden, og ofte måtte flere lag arbejde
sammen, når det skulle drages. Kvinder og børn kunne her ofte
hjælpe med, ligesom de var med ved istandgørelsen og forarbejdelsen
af fisken. Hvis fiskerne ikke i forvejen på havet havde solgt fisken til
forbipasserende skibe eller kvaser, var det konernes pligt at sørge for
afsætningen af den fisk, hjemmet ikke selv havde behov for, ved at
falbyde den fra gård til gård. De skulle også passe de få kreaturer,
husholdet rådede over.
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Fra statsmagtens side har der i sammenligning med andre erhverv
ikke været ydet særlig stor støtte til fiskeriet, men i 1898 blev det
muligt at få lån til kystbåde. Omkring den tid begyndte enkelte både
også at få ilagt dæk, og i perioden op til 1. verdenskrig fik flere både
installeret motor. På det tidspunkt fremkom tillige en ny spejlbygget
bådtype med midtskibs motor, som vandt godt indpas, men som om
kring 1930 blev opgivet til fordel for en forbedret og forstørret ud
gave, der fandt udbredelse overalt på vestkysten, hvor der drives
kystfiskeri. Det er denne bådtype, der i dag stadig anvendes i Torup
strand (fig. 3).
I ældre tid trak man båden på land ved hjælp af håndspil, men
i 1954 fik man ved fælles hjælp og tilskud anskaffet et elektrisk
ophalerspil. I håndspillenes tid landede man vidt forskellige ste
der på kysten, og folkene i land måtte da med hestevogn køre det
løse spil til landingspladsen, for at båden kunne komme op.
1965 fik lejet en motorredningsbåd til erstatning for den gamle
båd, og året efter blev der bygget nyt redningshus nærmere ved
havet. 1968/69 nedlagdes jernbanen Thisted-Fjerritslev, som førhen
havde sørget for eksporteringen af fisken.
Denne korte kronologiske gennemgang af Torupstrands forhold
har ikke beskrevet udviklingsforløbet af dette arbejdes hovedtema,
organisationen. Dette skyldes, at de spredte skriftlige kilder intet har
berettet herom, og at de optegnere og lokalhistorikere, der har be
skæftiget sig med kysten, enten ikke har været opmærksomme på
emnet, eller måske endda bevidst har undgået at erkende, at arbejdsenheder kan fungere udfra andre forudsætninger end dem, disse for
fattere selv er vokset op i og respekterer. Den eneste, der med en vis
oprigtighed har taget til indtægt, at der på vestkysten kan iagttages
andet end den centrerede kommandostruktur, er H. F. Feilbergs elev
Kvolsgaard :
„Vi skulle til at tage land. På de store både skal der en til at kom
mandere, og det er mest den, der sidder ved roret, men en gammel,
prøvet fisker, der havde gået på havet i halvfjerdsindstyve år, har
fortalt mig, at han vidste aldrig af, han havde kommanderet noget
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uden at rådes med de andre om det, men det måtte vel have været
at forstå sådan, at det var i godt vejr, når de havde stunder at
passiare om det. På joller og pramme, når de er ikke uden to, er der
nu aldrig tale om at kommandere; de har det på fornemmelsen, hvad
de skal gøre“.12
ORGANISATION

Slægt, hushold og fiskeri
Torupstrands bosætning fordeler sig i let adskillelige grupper. På
samme måde udgør personerne i fiskerlejet kun tre slægter. De fleste
familier består af forældre og børn, og der er sjældent bedsteforældre
i fiskerhusholdene. I det hele taget er der ikke mange gamle folk i
Torupstrand, men der er dog enkelte enker. En fiskerenke har måttet
opleve - efter 20 års enkestand - at hendes søn, sammen med en
anden fisker fra Torupstrand, omkom ved ulykken med rednings
båden i 1970. Han efterlod sig en kone samt tre mindreårige børn,
der nu må leve af redningsvæsenets pension, foruden to sønner på
18 og 20 år. Den ældste person i fiskerlejet, som er far til toldopsyns
manden, bor sammen med sin kone som aftægtsfolk hos sønnen på
Strandgården.
Når børnene gifter sig, bygger de eget hus i relativ kort afstand fra
forældrene. Man kan således se, at fiskerbosætningen er meget tæt og
rummer næsten samtlige medlemmer af de tre hovedslægter. Til gen
gæld er disse slægter ikke indbyrdes i familie, hvilket muligvis kan
tilskrives det forhold, at fiskerne har hentet deres koner uden for
fiskerlejet. De tre slægter har i generationer udgjort lejets befolk
ning - eller som en fisker sagde: „det er ene afkom“.
Fiskeriet i Torupstrand drives i dag primært med snurrevåd og
torskegarn. Af og til kan man også trække et mindre trawl efter torsk,
men på grund af bådenes ringe maskinkraft kan trawlene ikke gøres
store. Hummertejner (en slags fælder til at fange hummer i) bruges
kun af én båd i lejet.
Snurrevåddet består af et tragtformet våd med en kilometerlang
4
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line i hver arm. Ved fiskeri ankres den ene lines ende og afmærkes
med en bøje., hvorefter kutteren sejler linen ud, sætter våddet og går
tilbage til bøjen samtidig med, at der fra fartøjet stikkes ud på den
anden line. Derefter gøres ankertrossen fast, hvorefter man begynder
indhivningen af linerne over nogle vådruller i agterenden af fartøjet.
Når våddet er hevet ind, hales det op i en talje, og indholdet tømmes
ud på dækket. Hvis trækket har været nogenlunde godt, er hele
dækket belagt med et lag levende fisk. Straks efter begyndes en ny
udsejling af vådlinerne på en anden kurs. Medens linerne løber ud,
må en mand i hver side sørge for, at disse ikke slår tørn på sig. Når
våddet er sat på ny, og indhivningen atter er begyndt, er der tid til
sortering og måling af fisken, og hele besætningen lægger sig nu på
knæ mellem rødspætter, ising og torsk. Når undermålsfisken er smidt
ud igen, renser man fangsten for derefter at pakke den i kasser og
stuve den af vejen i lasten. Mens man renser fisken, skyder stopma
skinen de indhevne vådliner op i kvejle, som fiskerne med mellem
rum må stuve. Når våddet er hevet ind, er rensningen som regel
færdig, og processen kan begynde forfra. Har kutteren fisket cirklen
tom rundt om sit anker, letter den og søger et andet sted hen, hvor
der er gode fangstmuligheder. Med snurrevåddet kan man nå 7-8
udsætninger på en dag.
Snurrevåddet er det mest brugte redskab, men i vintersæsonen
fiskes der også med torskegarn, hvis man mener, der er mulighed for
gode fangster. Garnene føjes sammen af fire til fem enkelt-garn, der
udsættes på tværs af strømmen og forankres til bunden. Torskegarn
står natten over og røgtes næste dag.
Bådene går ud klokken cirka 4 om morgenen og kommer hjem ved
17-18 tiden, hvorefter alle bådenes fangster køres til isning i pakke
huset, og der afventer den næste dags transport til fiskeriauktionen.
Før i tiden kom hver enkelt båds fangst særskilt under hammeren,
men nu sælges hele lejets fangst anonymt, og alle får en ensartet pris
for deres fisk.
De både, man bruger i dag, er cirka 9,5 tons drægtige, med den
ældste bygget i 1930 og den yngste i 1961. Bådene er specielt byg-
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gede til optrækning på stranden og er disponerede som gode arbejds
pladser for tre til fire mands lag i kystfiskeri.
Lejets enkelte fiskerhushold består af forældre og børn og er aldrig
udvidet med tjenestefolk. I Torupstrand har kun Strandgårds-bonden
haft tjenestefolk, i form af to til tre karle og to tjenestepiger.
Påfaldende er det overtal af drenge, der fødes i Torupstrand. Dette
beror naturligvis på en tilfældighed, men er meget heldigt, da der
ikke er beskæftigelsesmulighed for kvinderne i området. Dette under
skud af kvinder er også medvirkende til, at fiskerne henter deres
koner uden for fiskerlejet. Meget få af disse koner har nogensinde
arbejdet med i fiskeriet, og de koner, der har prøvet at ese, mindes
det med væmmelse. Fiskernes koner har til opgave at passe hjem og
børn og gøre hjemmet til et behageligt sted for manden, når han er
i land. Enkelte koner har i dette århundrede dog haft periodisk ar
bejde med rengøring og pasning af sommerhuse.
Kontakten mellem de enkelte medlemmer af familien og mellem
beboerne i byen opretholdes gennem daglig omgang. Der findes ikke
længere forretninger i lejet, efter at købmandshandelen, der i ældre
tid først og fremmest levede af skudefart på Norge, er flyttet til V.
Torup, men da næsten alle har bil, er det ingen sag at køre til V.
Torup eller til Fjerritslev for at handle.
Der findes således ikke et handelssted, som kunne være et naturligt
mødested i dagens løb. For mændene udfylder pladsen ved pakkeog spilhusene denne funktion, mens kvindernes uformelle kontakt
muligheder indskrænkes til tilfældige møder, når de hænger vasketøj
til tørre, fodrer høns, går tur med barnevognen eller lignende. Så
danne møder resulterer ofte i, at de sammen drikker en hurtig kop
kaffe og udveksler nyt. Deres tid bestemmes af, at deres huslige arbej
der skal være fra hånden, inden mændene lander med båden.
Såvidt det kan skønnes, forekommer der ikke formel selskabelig
kontakt mellem de forskellige familier, men kontakten begrænses til
gængse naborelationer. Besøgende er således oftere familie fra andre
egne, end det er gæster fra nabofamilien.
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Lagsammensætning, arbejdsydelse og udbyttedeling

Bådene er som regel bemandet med tre fiskere. Man fisker i faste
lag, og lagsammensætningen forandres sjældent. Det er almindeligt,
at bådelagene er sluttet mellem familiemedlemmer som far og to
sønner eller mellem brødre og fætre (fig. 4). Hvis det ikke er muligt
at indgå et fuldt lag inden for familien, nøjes man eventuelt med et
tomandslag, eller man går i lag med en trediemand, som arbejder på
fuld mandspart. Torupstrands 10 bådelag ser ud som følger:

BRESSAY:
DANMARK:
DANNEBROG:

DISKO:
E M OLSEN:
NEPTUNUS:
NORDSTJERNEN:
PRØVEN:
VESTERHAVET:
VESTKYSTEN:

far 4- 2 sønner
2 brødre (faderen druknet)
1 søn + dennes druknede broders svoger
4- i mand
far + i søn 4- 1 mand
2 brødre 4- 1 slægtning
far 4- i søn 4- 1 mand
far + 2 sønner
far 4- 2 mand
far 4- 2 sønner
far 4- 2 mand

Bortset fra to både har således alle fartøjer en eller anden form for
familiecentreret mandskab, og de mænd, der supplerer denne form
for besætning, er ofte indbyrdes beslægtede. Det har været fremført,
at familielag i tilfælde af bådens forlis kunne berøve en fiskerfamilie
samtlige dens mandlige medlemmer, men i Torupstrand har man
ikke oplevet særligt mange forlis med fiskerbåde, og man regner
den nære familiekontakt for værdifuld.
Det forventes af laget, at alle mand til enhver tid yder så meget
arbejde, som de kan. Til gengæld får fiskeren på f. eks. 15, 30 og 65
år det samme udbytte, når bådlodden og de fælles udgifter er trukket
fra. ^3 af samtlige mænd i lagene er ikke fyldt 35 år. Når fangsten
er landet, bliver den på traktor kørt fra båden op til pakkehuset, hvor

Fig. 4. Familielaget. En far og hans to sønner renser fisk på havet. Forf. fot.
The family working-group—father and two sons—cleaning fish on board.

den vejes og ises, og herfra bliver dagens fangst fra samtlige både
kørt til Hanstholm fiskeriauktion. Transporten varetages af en lokal
vognmand, som fiskerne betaler, ligesom de med et udtog på 7 % af
hver fangst sørger for pakkemandens betaling. Der skal også afregnes
5 % af fangstværdien til optrækningsspillet og spilmanden, og disse
poster tager, tillige med vognmandsbetalingen, auktionsgebyr og
fiskeeksportørsalær en bid på omkring 20 % af fangstens værdi. Der
går på denne måde 1/5 af fiskens pris til distributions- og serviceom
kostninger. Når disse udgifter er fraregnet den pris, fisken har opnået
på auktionen, deler laget den resterende del mellem båden og medlem
merne. Er der tre mand om bord, deles summen i fire dele, hvoraf én
del lægges til side til bådens og redskabernes fornyelse, og de andre
tre dele fordeles mellem lagets tre medlemmer.
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Ejendomsforhold og fællesinvesteringer
Hvad angår ejendomsforholdet til de tekniske og materielle nød
vendigheder, som kystfiskerierhvervet fordrer, fordeler disse sig på
båd, redskaber og fællesinvesteringer. Hvad bådene angår, har ca.
halvdelen én ejer, mens resten er ejet i fællesskab af faderen og en
eller to sønner. Ingen fiskere har personlige redskaber, da disse næsten
altid følger ejendomsretten til båden og suppleres ved afkastningen af
bådparten.
Af fællesinvesteringer findes fælles ophalerspilhus, wire og pakke
hus. Det elektriske spil fik man i 1954 efter i flere år i fællesskab at
have sparet 25.000 kroner sammen ved til stadighed at have lagt
2 procent af hvert lags fiskeudbytte i en kollegial pulje. Staten
gav et større tilskud, og fiskerne rejste til gengæld selv huset. Spil,
hus, ophalerwire og den faste spilmand betales til stadighed med 5 %
af udbyttet. Pakkehuset rejstes 1967-68 efter en opsamling af 1 %
udbytteafgift gennem to til tre år. Dettes vedligeholdelse samt pakke
mandens betaling udgøres som før nævnt af en 7 % tilsidesætning af
hver båds fangstpris.
Fiskeeksportøren i lejet, som er en mand, der kommer udensogns
fra, fører fiskernes regnskaber og sørger for fratrækning og fordeling
af de forskellige procentafgifter. Foruden de materielle fællesydelser
hjælper fiskerne om nødvendigt hinanden med optrækning af bådene
og med vedligeholdelse og oprydning af landingspladsen.

Arbejdsfordeling
Arbejdsdelingen om bord er nøje afgrænset. Hver mand har sine
egne specielle arbejdsfelter, som ingen har dikteret ham, men som
efterhånden er blevet fordelt og gentaget tilstrækkelig mange gange
til, at det er blevet faste opgaver. For bedre at illustrere arbejds
fordelingen skal her gengives en fortegnelse over hver mands arbejde
ved snurrevådsfiskeri på en af de nyeste både i lejet. Laget består af
faderen Niels samt hans to voksne sønner Aage og Holger, som alle
hver ejer en trediedel af kutteren.13
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Faderen Niels: Graver tidligt om morgenen med hånden sand væk
under den agterste del af kølen for at få plads til udhalerwiren.
Styrer under udsejlingen til fangstpladsen og under udsætningen
af våddet.
Radiotelefonerer med de andre kuttere, når han er alene i styre
huset.
Måler og renser fisk, når han ikke er optaget i styrehuset.
Yngste søn Aage: Kører om morgenen udhalerwiren ned til båden
med traktor.
Kaster anker og ankerbøje.
Ordner bagbords vådliner under udsejlingen og senere opkvejlingen af samme.
Laver kaffe til alle efter hveranden udsætning.
Måler og renser fisk.
Udfører ellers krævende opgaver, der skal udføres hurtigt.
Hopper ved landingen i vandet og forbinder stævnstroppen med
ophalerwiren.
Ældste søn Holger: Ordner og smører motoren før og efter hav
turen.
Ordner styrbords vådliner under udsejlingen og senere opkvejlingen af disse.
Sørger for optagning af ankeret.
Måler og renser fisk.
Radiotelefonerer, når alle tre opholder sig i styrehuset.
Ved sætning af torskegarn er arbejdsfordelingen nogenlunde den
samme, da faderen styrer, og sønnerne ordner henholdsvis over- og
undersimen (simen, kanten) af garnet.
Sønnernes arbejde må betegnes som nogenlunde ligestillet. Den
ene betjener af og til radiotelefonen, men den anden udfører til gen
gæld specielle opgaver, som kræver hurtighed og ekspertise.
Sønnerne betragter dog ikke deres situation udfra en sådan syns
vinkel, men giver sig meget hurtigt i kast med en hvilken som helst
nødvendig opgave, der byder sig.
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Faderens situation betragtes ikke som speciel eller overordnet, fordi
han det meste af tiden opholder sig i styrehuset, men dette forhold
er naturligt fremkommet ved, at han, da han lærte børnene op, selv
måtte navigere fartøjet, samtidig med at han, på grund af sin alder,
ikke er så egnet til det hårdeste legemlige arbejde. At faderens stilling
ligger på samme niveau som sønnernes, vises også ved, at det var
ham, der gravede sandet væk fra kølen, og at han, når han har tid,
hjælper sønnerne med rensningen af fisken.
Når fisken er landet, kører Aage på vognmandens traktor fangsten
op til rensning og isning i pakkehuset, medens faderen og Holger
flår nogle rødspætter til filet’er for egen husholdning. Når fisken er
iset i pakkehuset, ordner pakkemanden og vognmanden den videre
distribution (fig. 5).

Kompetenceforholdet og fagforeningsudnyttelse

Der kan hverken til søs eller i land spores nogen form for kom
mandostruktur i fiskelagene eller mellem disse. Under fiskeri tales
der overhovedet ikke om arbejdsprocessen, og de enkelte bemærk
ninger, der udveksles, drejer sig mest om andre bådes radiomeddelel
ser og om ens familie. Selv om man ikke taler meget sammen, hører
man dog til stadighed kutterradio af meget kraftig styrke. De to søn
ner om bord passer hver deres dækside og ordner uden kommentarer
alle forefaldende arbejder. Enhver om bord ved, hvorledes alle op
gaver skal løses og ordner dem uden bemærkninger. Alle er indfor
stået med de andres arbejde, og alle ved, hvad de har at gøre i for
skellige situationer. Bemærkninger om, at en skal gøre noget be
stemt, forekommer således ikke.
Spørger man, hvem der er skipper eller kaptajn på båden, og der
med hvem der giver ordrer, får man et meget valent svar, der går
uden om spørgsmålet, og man fornemmer, at det i dette leje er en helt
irrelevant problemstilling. Selv ikke i rene familielag ser faderens
stilling ud til at være behæftet med autoritet, hvilket følgende ord
veksling bekræfter: En aften i lagets redskabsskur kommer de to søn-

Fig. 5. Efter at båden er landet, skal fisken køres op til pakkehuset. T. h. en
ung fisker. Forf. fot.
The boat has landed, and the fish is ready to be taken up to the storehouse.

ner ind og spørger faderen, om de dog ikke i stedet for morgendagens
snurrevådstrækning skal gøre klar til at sætte torskegarn sønder
ude. „Tja, jeg ved ikke, det må I jo selv om,“ svarer faderen efter
nogen betænkningstid. Næste morgen, efter at båden er kommet fri
af den inderste revle, siger faderen: „Skal vi så gå sydpå og sætte de
torskegarn?“ En af sønnerne svarer nølende: „Jeg tror, det giver
mere i dag at prøve med snurrevåd længere oppe ad kysten.“ Faderen
vender båden og styrer mod nord, uden at sige noget.
Efter nogle indhivninger blæser det op, så der ikke mere kan træk
kes våd, og man taler om at sejle hjem, hvilket man over radioen
hører, de andre både er i færd med. Man vil dog i stedet forsøge at
sætte torskegarnene, før stormen kommer, således at man, når bådene
atter kan komme på havet, kan få en hurtig indtægt ved at røgte
dem. Mens båden i kulingen langsomt arbejder sig sydover, opholder

58

alle sig i styrehuset, og ingen siger et ord. På fangstpladsen får man
uden større besvær sat garnene og sejler herefter mod landingsplad
sen. På vej mod land er stemningen på trods af det afbrudte fiskeri
nærmest løftet, og man 1er og taler om konerne, der ikke er vant til
at få deres mænd så tidligt hjem.
De dage, hvor vejret er for hårdt til at gå på havet, laver fiskerne
redskaber i deres skure, men hvis der er for mange liggedage, som for
eksempel for to år siden, hvor man ikke kunne komme på havet i
fire måneder, kan dette give en betydelig stramning af budgettet. De
fiskere, der ikke ejer nogen del af en båd, og som fisker på arbejdspart, har derfor i de senere år tilsluttet sig Dansk Arbejdsmands- og
Specialarbejder Forbund (DASF) for på liggedage at kunne hæve
arbejdsløshedsunderstøttelse. Da de dog stadigvæk er partsfiskere, er
denne „dårligvejrsforsikring“ den eneste service, de får for deres
kontingent. Under fisker- og fagforeningskonflikten i 1970 ønskede
man udefra, at partsejerne skulle stå i arbejdsgiverforeningen, men i
Torupstrand kan de fællesejede, kollegiale familielag ikke se deres
fordel heri. I to familier har man dog set muligheden i at lade hen
holdsvis en mor og en kone stå som bådejere, således at sønnerne ikke
har status af ejere og derfor kan være i fagforening og nyde godt af
den eventuelle understøttelse.

SAMMENFATNING

Sammenfatningsvis kan det konstateres, at fiskeriet i Torupstrand
hovedsagelig drives af unge mennesker, der for de flestes vedkom
mende har part i en båd. Fiskerne arbejder sammen i lag, der pri
mært er dannet mellem nære mandlige familiemedlemmer. Ofte be
står laget af far og sønner, og ejendomsretten til båd og redskaber
kan være fordelt på alle lagets medlemmer eller kan tilhøre en enkelt
person. Ejes båden af flere fiskere, er parterne fordelt ligeligt.
Kommandostruktur findes ikke. Alle i laget har ligelig indflydelse
på beslutningsprocesserne, og i tvivlsspørgsmål giver det fornuftigste
argument udslaget.
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Alle lagmedlemmer får samme part. Når bådlodden er trukket fra,
bliver resten fordelt lige mellem medlemmerne. Den 15-årige dreng
får fuld mandspart,14 for som en far og trediedel bådejer sagde:
„Hvis han er i erhvervet og kan udfylde sin plads om bord, er han
lige så vigtig som os andre.“ Bådelagene hjælper om nødvendigt hin
anden med optrækningen, ligesom de fælles yder tilskud til større
investeringer som spil- og pakkehusdrift.
Lagene kan generelt betegnes som kooperative, kollegiale bådelag,
hvori enkelte medlemmer går på arbejdspart.
Strandboerne tænker på deres fremtid. Selv om mange andre kyst
lejer bliver forladt, trives fiskerne her i deres kystfiskeri. Nogle af
fiskerne har prøvet at tage med de store kuttere i Hanstholm og
Hirtshals og tage hyre som trawlergaster, men er vendt tilbage til
lejet og kystfiskeriet. Fiskeriet fra storhavnene kan i tilfælde af dår
ligt vejr lokke enkelte torupstrandboere til, men næsten alle har
prioriteret deres eget leje så højt, at de atter er vendt hjem, når de
har kunnet komme ud fra kysten. Man tjener betydeligt mere i stor
havnene, men kystfiskerne satser øjensynligt mere på andre kvaliteter
end de økonomiske.
Ofte kan man ikke komme ud fra kysten på grund af, at der er for
lidt vand over den inderste revle. Det menes, at denne gene kunne
afhjælpes ved en istandsættelse af en nu sunket høfde nord for lan
dingspladsen, og man beklager, at Vandbygningsvæsenet ikke har vist
interesse for en udbygning.
Torupstrand ligner i struktur15 ikke det øvrige land. I dette leje
bygger man på kollektive investeringer uden at forlange præcis lige
store indskud og udnyttelsesrettigheder; her får alle lige udbytte for
samme arbejde, her er det lagene, der kontrollerer deres egne service
funktioner, her er magten decentraliseret og indflydelsen lige, og her
har man blot det ene krav til samfundet: at få lov til at arbejde
videre! Men dette elementære ønske er åbenbart svært at få opfyldt,
når en ældre besindig fisker med eget hus og en trediedel bådpart
kan sige: „Det eneste staten og kommunen er ude på, er at få os
fra vores sted.“16
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NOTER
L Hasslöf, Olof: Svenska Västkustfiskarna, Göteborg 1949, s. 13 f.
2 Knut Weibust behandler i The Grew as a Social System (Oslo 1958) udfra
mere strukturerede begreber organisationen i en videre sammenhæng, hvor
portugisiske fiskerforhold sammenlignes med vestnorske søbrugeres.
3 Marianne Therkildsen nævner i artiklen „Sameje og samarbejde i økologisk
belysning“ (Ekologi och kultur, NEF A 1971, red. Daun og Lofgren) tre
hovedfaktorer til samarbejde overfor større arbejder. For Torupstrands ved
kommende er alle tre faktorer til stede, og forudsætningerne må således, når
større erfaring er indvundet, yderligere opspaltes for at give et nuanceret
billede af forskellige lokaliteters uens eller fælles baggrund.
4 Hanssen, Börje: Österlen, Ystad 1952, Første Kapitel B, s. 31. Arbetslivets
och äganderättens organisationsformer.
5 Kn. Aagaard: Physisk, oeconomisk og topographisk Beskrivelse over Thye
m. m., Viborg 1802.
G Trap: Danmark, samtlige udgaver.
7 Denne sondring er foretaget på grundlag af Johannes Steenstrups artikel
„Nogle Træk af Fiskerbefolkningens Historie“. Historisk Tidsskrift, 7. Rk.
6. b. 1905-06, s. 141 ff.
8 Oplysninger for dette afsnit se: Kristensen, Evald Tang: Minder og Ople
velser, Viborg 1925, s. 329 ff., samt Bang 1909 og Rolighed 1970.
9 Trap: Danmark. 1901.
10 Kvolsgaard, G. M. G.: Fiskerliv i Vesterhanherred, skildret i Egnens Mund
art, Kbh. 1886, s. 3 ff.
11 Drechsel, G. F.: Oversigt over vore Saltvandsfiskerier, 1890, s. 9.
12 Kvolsgaard, 1886, s. 46 f.
13 Navnene er fiktive.
14 Man kunne forestille sig, at dette forhold kunne være resultat af, at det som
regel er vanskeligt at få (unge) folk til kystfiskeriet, men samme udbytte
fordeling blev anvendt i mellemkrigsårene, hvor „arbejdskraft var billig“.
15 „Den sociala strukturen är relationerna mellan människorna i ett samhälle
eller närmare bestämt relationerna mellan människornas olika status . . .
(Åke Daun, 1969).
16 Torupstrand havde i 1971 en omsætning på ca. kr. 1.200.000, hvilket for
delt på lejets familier ikke er mere end omkring halvdelen af, hvad pladsens
mandlige befolknings energi kunne omsættes til, hvis den blev anvendt i
storhavnenes trawlfiskeri. Kystfiskeren tjener beskedent og betaler på grund
af store fradrag ikke megen skat.
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Feltarbejdet for denne undersøgelse er udført oktober 1971 efter et kort
„pilot study“ i august samme år. Min arbejdskammerat stud. mag. Hanne
Mathiesen har været til stor hjælp ved deltagelse i efterårets feltundersøgelse.

FISHERMEN’S ORGANISATION IN
TORUPSTRAND, 1971
Summary
The aim of this study was to find out how fishing is organised in Torup
strand, a village on the north-west coast of Jutland. It faces the North Sea,
has no harbour and when its 10 wooden fishing vessels come in they have to
be hauled up onto the beach.
Fieldwork carried out in 1971 showed that the fishermen are mostly young
men and that most of them own parts in a boat. They work in groups, often
consisting of men closely related to one another, most frequently a father and
sons. The vessel and its gear may belong either to a single person or to all
the members of a group, in which case they all own equal parts. The crews
of all the boats help one another to haul their vessels up the beach if neces
sary, just as they contribute jointly to large capital investments such as winches
and storehouses. All members of a group get an equal share. After the boat’s
share has been deducted the remainder is shared equally between them. A
fifteen year-old boy gets the same as the men. As one father who had a third
part in a boat put it: “If he is in it with the rest of us and doing a good
job on board, then he is just as important as anyone else”. No one in a
group is superior to another in commanding. All have an equal say in matters
and the most sensible argument wins. In short it is a system of cooperative,
joint ownership in which each member has a working part.
Further down the coast the state has built a large new harbour at Hanst
holm. It was hoped that fishermen along the coast would move to Hanstholm
and take jobs on the bigger and more effective trawlers. But in a place like
Torupstrand they are not so keen to move even though they know they can
earn considerably more in Hanstholm. It seems that the fishermen of the
coast rate other things higher than the chance to earn better wages.
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The writer hopes in a future comparative study of the organisation of
production in various marginal communities to discover what factors cause
people to chose a risky way of earning their living rather than a more ordered
and stable way of life.

KÆLLINGEN OG KLØFTEN
Nogle jyske fund af kølsvin og mastefisk fra 800-1200 e. Kr.
Af

Ole Crumlin-Pedersen

Takket være udgravningen af Skuldelevskibene i
1962 og andre nyere skibsarkæologiske undersøgel
ser er det i dag muligt at studere vikingetidens og
den tidlige middelalders nordeuropæiske skibsbyg
ningshistorie nøjere i forsøget på at klarlægge ud
viklingslinier og indbyrdes påvirkning. Som led
heri beskriver lederen af Vikingeskibshallen i Ros
kilde, museumsinspektør Ole Crumlin-P edersen, fire
løsfund af mastestøttende elementer, der belyser
teknikken bag arbejdet med at rejse og fælde vi
kingeskibenes mast som illustreret bl. a. på det 800
år gamle Bayeux-tapet.

Som vikingeskibene præsenterer sig igennem fundene fra det norske

Oseberg-1 og Gokstadskib2 til det danske Skuldelevfund3, optræder de
i deres form og konstruktion med køl og stævne, bord og spanter,
bjælker og knæ som en logisk videreudvikling af en bådebygnings
tradition, der kan følges tilbage gennem andre fund til Nydam
skibene4 fra 300-tallet. Men en vigtig del af vikingeskibet mangler i
Nydamfundet: mast og sejl, der må være kommet i brug i Norden
engang mellem 300 og 800 e. Kr.
Brugen af sejl var kendt allerede før 3400 f. Kr. i Ægypten, og
Middelhavet besejledes med store sejlskibe i over tusind år før vor
tidsregnings begyndelse, men til Nordeuropa synes sejlet at komme
sent. Cæsar beskriver omkr. 50 f. Kr. venetemes skibe fra Norman
diet som kraftige, sødygtige fartøjer med sejl af huder, og et engelsk
fund fra omkr. 300 e. Kr. fra Blackfriars5 ved London viser et skib
med et kraftigt mastespor i en af bundstokkene. De ældste nordiske
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skibsbilleder med sejl findes på gotlandske billedsten6 fra 5oo-5oo-tallet, og det ældste sikre nordiske fund af et skib med mastespor er
Äskekärrskibet7 fra slutningen af 7oo-tallet.
Indførelsen af sejlet som drivkraft i de nordiske klinkbyggede far
tøjer har utvivlsomt givet impulser til ændring af disses skrogform,
herunder til udskillelsen af særlige handelsskibstyper, der primært var
baseret på at fremdrives for sejl, men mastens krav til en solid fast
gørelse har i første omgang givet problemer i de letbyggede, smidige
både.
I Oseberg- og Gokstadskibene er dette problem løst gennem et
samspil mellem det langskibs kølsvin, der rider over spanterne og har
spor for mastens nederste ende, og den svære mastefisk, der i dæks
højde styrer masten under dennes rejsning og lægning og fastholder
masten i opret stilling. I Skuldelevfundets lille handelsskib vrag 3
støttes masten på langt enklere måde, idet der her er en kraftig
tværbjælke foran masten til støtte i stedet for mastefisken. End
videre har masten været afstøttet med tværskibs vanttove og lang
skibs stag. Mastesporet i kølsvinet er så dybt, at masten skal løftes
fri heraf for at kunne lægges, og det tyder på, at masten her har fået
lov til at blive stående hele sejlsæsonen.
En nærmere sammenligning af de mastestøttende konstruktioner i
vikingeskibene med udformningen af disse detailler i de andre nord
europæiske og romerske skibsfund, der i disse år fremkommer ved
arkæologiske undersøgelser, vil måske en dag kunne klarlægge, ad
hvilke veje mast og sejl er kommet til Norden. Forinden er det dog
vigtigt, at det relevante nordiske materiale fremlægges, og hensigten
med disse sider er at beskrive nogle løsfundne mastefisk og kølsvin,
hvoraf nogle er nyfundne, andre er ældre, ikke tidligere publicerede
fund.
I beskrivelserne anvendes her de normalt anvendte betegnelser
kølsvin og mastefisk. De oldnordiske betegnelser er imidlertid mere
barskt beskrivende udfra disse elementers funktion i forhold til
masten: Kølsvinets navn er her kerling, kælling, mens mastefisken
synes at have heddet klofi, det kløftede stykke, kløften.8

Fig. i. Tværsnit af tre vikingeskibe: øverst Osebergskibet (0.800 e. Kr.);
midten Gokstadskibet (o. 850 e. Kr.); nederst Skuldelev-3-skibet (o. 1000
e. Kr.).
Cross-section of three Viking ships: Oseberg (about 800 A.D.), Gokstad
(about 850 A.D.) and Skuldelev 3 (about 1000 A.D.).

66

Mastefisk fra Århusbugten
Mål: længde 3,44 m, bredde 0,65 m, højde 0,27 m.
I begyndelsen af 1940’rne indbragte fisker Niels Jensen en stor kløftet
træklods til Århus havn. Den var fisket op i Århusbugten nordøst for Nors
minde flak, fire sømil (7,4 km) udfra kysten. Selvom træet var stærkt angrebet
af pælekrebs, pæleorm m. v., var det tydeligt nok, at det var forarbejdet af
menneskehånd: en mastefisk af type omtrent som i Osebergskibet. Stykket blev
overdraget til Købstadmuseet „Den gamle By“ i Århus, hvor det blev kon
serveret og udstillet (m. nr. 356:48). I 1971 flyttedes mastefisken til Forhisto
risk Museum, Moesgård.
Mastefisken er af eg med nogenlunde plan underside og hvælvet overside,
der i den ene ende løber fladt ud, mens stykket fra midten og ud til den anden
ende er spaltet ved et 1,8 m langt og 0,20 m bredt indsnit, der åbner sig noget
udefter. Træet er stærkt beskadiget af skaldyrangrebene, der på stykkets
hvælvede overside viser sig som små huller ca. 1 cm i diameter, mens der
langs kanterne og undersiden er store uregelmæssige huller på 2,5 til 4,0 cm
i diameter foruden de mindre huller. Blandt de mange huller synes der ikke
med sikkerhed at kunne udskilles nogle, der er spor af nagler til fastgørelse
af mastefisken.
Ved en rekonstruktion af mastefisken synes det rimeligt at antage, at stykket
altid har været helt åbent agterover, og at kløften har været lige så lang som
den længste af de bevarede flige. Ved en placering i lighed med arrangementet
i Osebergskibet har den rakt over fire spantemellemrum i et skib med en
spantafstand på 90—95 cm, hvorved mastefisken oprindelig har målt 3,60—3,80
m i længde. Kløften må tænkes lukket med en løs klods som i Osebergskibet,
men heraf er ikke bevaret noget spor. Mastefisken giver i sit nuværende ud
seende plads til en mast af 20 cm’s diameter.
Pæleormsangrebene i undersiden tyder på, at mastefisken har ligget løsrevet
fra det øvrige skrog, og det er derfor ikke sikkert, at der ved fundpositionen
vil kunne findes andre dele af det skib, hvorfra mastefisken stammer.

Fig. 2. Mastefisk fra Århusbugten: øverst fotograferet efter konservering (fot.
Lennart Larsen); midten opmåling 1:40; nederst rekonstruktion.
Mast-fish from the Bay of Århus, photo after preservation; plant
reconstruction sketch.
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Mastefisk fra Hadsund
Mål: længde 3,8 m, bredde 0,56 m, højde 0,35 m.
I 1887 modtog Nationalmuseet en stor firkantet, fint forarbejdet træklods
med gennemboret hvælvet midtparti, op fisket i Mariager fjord ud for Hadsund
på „flere favne“ vand. Stykket tolkedes som en mastefisk udfra dets lighed
med fisken i Gokstadskibet, der var udgravet kort forinden.
Mastefisken (c 6010 a) er af eg, flækket gennem mere end den halve
længde og sammenholdt med en jernskinne monteret efter optagningen. Det
øverste parti ved mastehullet er angrebet af pæleorm, træet er stedvis afskallet
som følge af udtørring af overfladen, og det har kastet sig noget, men iøvrigt
er stykket forholdsvis velbevaret.
Mastefiskens karakter afviger fra andre fund, men er dog klar nok: fra en
rektangulær base, 56 cm bred og 5—6 cm tyk, hæver sig et 45 cm bredt parti,
der i den ene ende er hvælvet, i den anden danner en flad „rende“ med 6-10
cm høje kanter, åben for enden af fisken og afsluttet med en lav vulst ind
mod mastehullet. Dette er ret afsluttet imod „renden“ og 32 cm bredt her,
mens hullet mod den anden ende afgrænses af den afrundede kant på det
hvælvede parti, der rejser sig i en bue fra den anden ende af mastefisken.
Åbningen i mastefisken er ca. 38 cm lang og synes at svare til en mastediar
meter på ca. 25 cm, idet masten formentlig har været fastholdt med kiler,
der har spændt imod masten fra den ret afskårne kant af hullet. I under
kanten er hullet stærkt udvidet, idet det hvælvede parti er udhulet, så åb
ningen her måler ca. 40X90 cm. Ved denne udformning er der sikret frigang
for masten, så den kan lægges ned til en stilling 300 over vandret, idet den
vipper om overkanten af vulsten i stedet for som i de norske skibsfund at dreje
om mastesporet i kølsvinet.
Trods den ret velbevarede overfladekarakter er ikke fundet spor af spiger
eller nagler til fastgørelse af mastefisken, og det er derfor nærliggende at an
tage, at den har været nedfældet på biterne (dæksbjælkerne) og sikret mod
forskydning, men iøvrigt kun fastholdt ved egen vægt. Af rekonstruktions
tegningen fremgår, at den formentlig har hvilet på 5 biter med en indbyrdes
afstand af 95 cm.

Fig. 3. Mastefisk fra Hadsund: øverst fotograferet efter konservering (fot. L.
Kann Rasmussen); midten opmåling 1:40; nederst rekonstruktion af maste
fisken med tværsnit angivet sort.

Mast-fish from Hadsund: photo after preservation; plan; reconstruction
sketch, with cross-sections in black.
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Kølsvin fra Øer-hage, Hasnæs
Mål: længde 2,55 m, bredde 0,28 m, højde 0,60 m.

I 1961 modtog Nationalmuseet indberetning om, at der ved ralgravning på
Øer-hage syd for Ebeltoft var fundet skibsdele af særpræget facon og betydelig
ælde. Ved besøg på stedet den 30/11-1/12 1961 tilvaretog denne artikels for
fatter forskellige skibsdele af egetræ, som var fremgravet af en gravemaskine
ført af gravemester Rasmus Jensen. De fundne stykker overførtes senere til
Nationalmuseets skibskonserveringsværksted i Brede.
Det mest særprægede vragstykke var det her beskrevne kølsvin, mens de
øvrige stykker var spant, spanttop og knæ af samme karakter som i Skuldelevfundets skibe nr. 3 og 5, samt en 8,5 m lang planke optaget i brudstykker og
forsynet med indhug for spantetoppe, biter og oplængere svarende til en spanteafstand på 80—83 cm.
Kølsvinet var ved optagningen brudt i begge ender, mens hele midterpartiet
var uskadt med en bredde på 28 cm med spor for mast, 15 X 15 cm i bunden,
i overkanten 18x75 cm, idet sporet åbner sig agterover i en rende med sti
gende, let svunget bund. Foran sporet rejser sig en gren i sporets bredde
42 cm op over sporets bund, mens den samlede højde her er 60 cm. Foran og
agten for midterdelen smalner kølsvinet ind med jævn overgang til den halve
højde og en trediedel i bredden. Langs oversidens kanter kan følges en
staffering bestående af en flad hulkehl. Kølsvinets underside er afrundet og
forsynet med indhug, 7-8 cm brede og 9,5 cm høje, for to spanter placeret i
82 cm’s afstand. Over spantindhuggene findes adskillige spor af jemspiger fra
kølsvinsknæ, der har fastholdt kølsvinet til spanterne.
Vragdelene var fundet spredt over en længde af ca. 80 m parallelt med
den nuværende kystlinie og ca. 50 m indenfor denne. Funddybden kunne ikke
afgøres nærmere, da udgravningen foregik delvis under vand. Af nogle tyde
lige hugspor i det fundne træ fremgår det, at vragdelene må stamme fra et
skib, som er blevet splittet ad i havstokken, og hvorfra man straks efter
forliset har hugget dele fri med økse.
Den typologiske lighed mellem dette funds spant og Skuldelev 3 og 5’s
spanter bekræftes af en foretagen Ci4-datering af en piletræsnagle fra den
fundne planke, der angav Hasnæs-fundets datering til 990 e. Kr. ± 100 år
(K-1097).

Fig. 4. Kølsvin fra Øer-hage, Hasnæs: øverst fotograferet inden konservering
(fot. L. Kann Rasmussen); midten opmåling 1:40; nederst rekonstruktion
af kølsvinet.

Keelson from Øer-hage, Hasnæs: photo before preservation; plan;
reconstruction sketch.
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Kølsvin fra Slesvig
Mål: længde 2,73 m, bredde 0,30 m, højde 0,94 m.
I fortsættelse af de store Hedeby-udgravninger i 1960’erne under ledelse af
dr. K. Schietzel, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, påbegyndtes i i97°
ved dr. V. Vogel systematiske byudgravninger i Altstadt i Slesvig9, og her
fandtes i 1971 ved nordkanten af Rathausmarkt et kølsvin som løsfund i
fyldlag, der arkæologisk kunne dateres til 11 oo-tallet.
Kølsvinet er af eg, og det synes at være ufuldstændigt i begge ender. Fra
en største bredde på 30 cm lige ved mastesporet aftager bredden til 6-8 cm
ved enderne. Det kraftige parti omkring mastesporet er 24 cm højt, men
brydes lige ved sporet af en lodret „gren“, der rager 70 cm ovenfor resten af
kølsvinet. Et stykke under toppen er denne gren gennemboret med et hul af
3,8 cm’s diameter. I kølsvinets underside er der indhugget spor til seks span
ter, som kølsvinet har været fældet ned over. Sporene er 9-12 cm brede og
8-10 cm dybe, og spantafstanden varierer mellem 38 cm og 49 cm med et
gennemsnit på 44 cm. Foruden disse indsnit til spanterne er der i undersiden
nær den ene ende et mindre indsnit og i den tykke del af overkanten indhugget
en reces ind mod mastesporet. Disse indhug synes ikke at være betinget af
kølsvinets funktion i skibet.
I de nordiske vikingeskibsfund har kølsvinet i alle hidtil kendte tilfælde en
opadrettet gren — lang eller kort - foran mastesporet, mens denne detaille
hidtil ikke er kendt fra skibsfund efter 1100 e. Kr. Dette kølsvin fra Slesvig
har en kraftig gren, men viser dog en afvigelse fra vikingetidsfundene ved
placeringen af mastesporet og grenen i forhold til spanterne. I vikingeskibenes
kølsvin sidder indhugget for mastespantet altid lige under grenen, så sporet
sidder ved agterkanten af spantet, mens grenen på kølsvinet fra Slesvig rejser
sig midt imellem to spantindhug. Dette brud med vikingetidens faste system
tyder på, at Slesvig-kølsvinet må dateres til vikingetidens slutning eller tidlig
middelalder - i god overensstemmelse med udgraverens datering udfra fund
forholdene.

Fig. 5. Kølsvin fra Slesvig: øverst fotograferet inden konservering; derunder
opmåling 1:40 (foto og opmåling: Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum).

Keelson from Schleswig: photo before preservation; plan.
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De tidligere publicerede fund af mastefisk stammer alle fra Norge,
fra gravhøjene ved Tune10, Gokstad og Oseberg ved Oslofjorden
samt fra en vestnorsk mose ved Rogn11 i Hordaland. De falder i to
adskilte grupper, hvoraf den første udgøres af Osebergskibets fisk,
der utvivlsomt har været en „ægte kløft“, d.v.s. helt åben agterud,
mens de øvrige tre fisk i princippet er som Gokstadskibets med en
lukket spalte for masten i et højt hvælvet midterparti, der mod
enderne afsluttes i fiskehalefacon mod en rektangulær base. Navnet
l.lofi kunne godt tyde på en udvikling af den lukkede type udfra den
åbne kløft, men materialet er foreløbig for spinkelt til at kunne bære
nærmere slutninger herom, især i betragtning af manglen på sammen
ligningsmateriale fra ikke-nordisk område.
Mastefisken fra Århusbugten hører tydeligt til den åbne type og
adskiller sig kun fra Oseberg-fisken ved at være plan på underkant,
hvor den anden fisks underside hvælver sig et stykke op over dæk
kets niveau. Dersom udviklingsteorien er holdbar, er en datering af

Fig. 6. Osebergskibets mastefisk: opmåling af de bevarede dele. Efter Osebergfundet I.

Mast-fish of the Oseberg ship. Plan of the existing parts.
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Fig. 7. Sammenkobling af Hasnæs-kølsvin med mastefisk af Hadsund-type.

Coupling of the Hasnæs keelson with a mast-fish of the Hadsund type.

Århus-mastefisken til omkr. 800 e. Kr. mest sandsynlig, men denne
datering må tages med al mulig forbehold og forsynes med en usik
kerhedsmargin på i hvert fald et århundrede til hver side.
Mastefisken fra Hadsund ligner i flere henseender den lukkede
Gokstad-type, men er alligevel på afgørende punkter forskellig fra
denne, og den må derfor betegnes som en selvstændig type, der er
karakteriseret ved, at masten her vipper omkring et punkt, der ligger
i dækshøjde i stedet for at dreje i selve mastesporet. Den valgte ud
formning betyder en væsentlig vægtbesparelse i forhold til Gokstadskibets fisk, der med sine store massive partier udgør den største
enkeltvægt om bord. At vægten har spillet en stor rolle, selv for
fisken fra Hadsund (der i sin nuværende form vejer 142 kg), synes
at være årsagen til, at der ikke er spor af nogen permanent fast
gørelse af denne til biterne eller til knæ på disse bjælker. Ved at
fisken kun fastholdes ved nedskæringer i biterne, kan den nemlig
udtages af skibet sammen med masten, roret og andre løse dele, når
skibet skal trækkes på land. En sådan forklaring stemmer godt
overens med de mange vidnesbyrd i Skuldelev-skibene nr. 2, 3 og 5
om, at konstruktionerne overalt er søgt udformet med henblik på at
kombinere smidighed og styrke med et minimum af materialevægt.
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Fig. 8. Bayeux-tapetet — Hertug Vilhelms tropper lander i England io66,
hestene føres i land og masten lægges ned, inden skibet trækkes på land.

The Bayeux Tapestry: Duke William's troops land on the English coast in
1066. The horses are led ashore and the mast laid down before the ship is
drawn up on the beach.

Mastefisken fra Hadsund viser således, at rejsning og fældning af
masten i vikingeskibene har kunnet foregå på anden måde end
hidtil kendt gennem fundene. Det til denne fisk hørende kølsvin er
ikke fundet, men tilfældigvis er netop Hasnæs-kølsvinet udformet, så
det må antages at have hørt sammen med en tilsvarende mastefisk. I
princippet giver disse to elementer i fællesskab mulighed for at forstå
systemet (fig. 7 og 9), idet mastens nederste ende under rejsningen og
fældningen styres i kølsvinets „slidske“, indtil masten smutter ned i
sporet i den lodrette stilling. På tegningen er masten vist fældet
forefter i modsætning til, hvad tilfældet er i de norske skibsfund.
Dette er den naturlige konsekvens, dersom kølsvinet orienteres udfra
reglen om, at mastesporet skal sidde på agterkant af mastespantet.
Ganske vist brydes denne regel som nævnt af kølsvinet fra Slesvig,
men de egentlige vikingetidsfund udviser en sådan konsekvens i
dette træk, at denne orientering må betragtes som den sandsynligste.
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Fig. 9. Masten rejses og afstages i vikingeskib. Rekonstruktionsskitse på
grundlag af fundene fra Hadsund og Hasnæs.
The mast is raised and stayed in a Viking-ship. Reconstruction based on the
finds from Hadsund and Hasnæs.
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Her som i mange andre tilfælde vedr. detailler i danske vikingeskibs
fund kan man finde støtte i Bayeux-tapetets skibsbilleder.12 I scenen,
hvor Vilhelm Erobrerens flåde landsætter sine heste på den engelske
kyst, arbejder besætningen med at fælde masten forefter, hvilket
fremgår såvel af mastens hældning som af søfolkenes håndbevægelser.
Som det gerne sker indenfor den arkæologiske forskning, har disse
hidtil upublicerede fund suppleret vor hidtidige viden, men sam
tidig rejst nye spørgsmål. De kan tjene som bekræftelse på, at nogle
af de bedste fund kan gøres i museernes magasiner - hvorfra hidtil
upåagtede genstande måske netop kan give nye impulser, der åbner
den faglige diskussion for nye sider af den fortidige virkeligheds
mangfoldighed.
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MAST AND MASTFISH IN VIKING SHIPS
Summary

The article describes four mast-supporting elements from. Viking or medieval
ships, each having been found out of context with the rest of the ship.
The use of mast and sail in Scandinavian ships is not documented until the
6th or 7th Century AD, when ships are shown with sail on some of the Got
land stones.6 The oldest actual find of a ship with a maststep in a keelson is
the Äskekärrship.7 The general arrangement of the supporting elements for the
mast in the Oseberg,1 Gokstad2 and Skuldelev 33 ships is shown in fig. 1 to
illustrate the general use of a longitudinal keelson riding over the lower part
of the frames and fitted with a step for the mast. Just in front of the maststep
a natural branch is left projecting from the keelson to support the mastpartner
(mastfish) or the crossbeam in front of the mast.
The Oseberg mastpartner is open at the aft end (fig. 6) corresponding to
the Norse name for this element klofi, i. e. the cleft, while the Gokstad mast
partner is shaped as a block with an opening in which the mast can move,
when being raised or lowered. The mast is raised by being lifted and pulled
forward, and the opening in the block is covered with a locking piece keeping
the mast in the upright position.
In the early 1940’s a mastpartner (mastfish) of the Oseberg-type was
recovered in Aarhus Bugt by a Danish trawler (fig. 2). The mastpartner is
now in the Moesgaard Museum at Aarhus. It seems to have come from a ship
with a frame spacing of 90-95 cm and a mast of ca. 20 cm diameter.
Another mastpartner was found in 1887 in Mariager Fjord near Hadsund
(fig. 3) and is now in the Danish National Museum. It is of a type not found
before, apparently shaped to give a minimum weight and to allow the mast
to be laid down and raised using a different technique than in the Oseberg
and Gokstad ships. The mastpartner has no sign of fastenings to the deckbeams
and it is suggested that it was kept in position by its weight (now 142 kg) so
as to allow the element to be removed from the ship together with mast, oars
etc. before beaching. The ship had a framespacing of 95 cm and the mast
diameter seems to have been ca. 25 cm.
In 1961 a keelson (fig. 4) was found at Øer-hage, Hasnæs, near the town
of Ebeltoft, together with a few more parts of a vessel, which was wrecked
here and partly broken up before being buried in the heavy layers of pebbles
and sand of the beach. The keelson is paralleled by other Viking-ship keelsons
except for the special way the maststep is situated at the bottom of a groove.
The framespacing in the ship is ca. 82 cm and the dating provided by C14
was 990 AD ± 100 years corresponding to the close parallels between the
elements of this ship with those of wreck 3 and 5 of the Skuldelev find.
Another keelson (fig. 5) was found during a systematic excavation in
Alt-Schleswig, Germany, in 1971. It had a very marked vertical branch in
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front of the maststep as in the Viking-ships, but the position of the maststep in
relation to the frames and the framespacing of 38—49 cm differs from Viking
practice. According to the evidence of the excavation the keelson was found
in layers of the 12 th Century.
Although the keelson from Hasnæs and the mastpartner from Hadsund
certainly do not belong to the same ship, these two elements fit together in
principle and thus explain the characteristics of these (fig. 7). When raising
the mast it has turned around a point at decklevel with the lower part of the
mast travelling in the groove in the keelson. In the upright position the mast
is held by the maststep and a few wedges in the hole of the mastpartner. The
set of elements could be placed in order to have the mast raised from aft, but
if the maststep and vertical branch at the keelson is placed in the same
position to the frames as in other Viking ships, the mast will have to be raised
from and lowered to a forward position (fig-9). This seems to be the case
in the scene from the Bayeux tapestry showing the Norman landing in England
1066 (fig. 8).

ELVE- OG KANALFARTEN I FRANKRIKE
Av

Kari Helmer Hansen

Kanal- og flodfart er med enkelte undtagelser
ukendt i Skandinavien, mens den spiller en stor
rolle i Mellemeuropa. Forfatteren, der er konser
vator og ansat ved Institutt for folkelivsgransking
ved Oslo universitet, fortæller om indenlandssejladsen i Frankrig og giver ikke blot en topografisk
og historisk skildring, men beskriver også tilstanden
for flodfarten og dens folk med deres specielle kul
tur og sociale problemer i vore dage,

„ Veiene som går“ har elver og kanaler i Frankrike ofte blitt kalt
gjennom tidene, og i dette navnet ligger det vel framfor alt en
anerkjennelse av det fordelaktige ved disse transportårene i forhold
til strabasiøse reiser på landeveiene. De mange farbare elvene gjorde
ferdselen relativt enkel gjennom de store skogene landet var dekket
av, og som virket som barrierer mellom de bosatte områdene. Og helt
til jernbanene ble anlagt i annen halvdel av forrige århundre var det
ikke noe som kunne konkurrere med vannveiene når det gjaldt
transport av tunggods og varer med stort volum, eller som behagelig
reisemåte over lengre avstander. Slik har vannveiene bundet de for
skjellige landsdelene sammen og vært en viktig, ja avgjørende, faktor
i utviklingen av næringslivet, og for hvilken retning denne utvik
lingen skulle ta.
Fra naturens side ligger forholdene i Frankrike vel til rette for en
god utnyttelse av vannveiene. Alle høydedrag og fjellpartier av noen
betydning ligger syd og øst for en diagonal som kan trekkes fra
Pyrénéenes fot ut mot Atlanterhavet i sydvest til egnene omkring
Strasbourg i nordøst, og dette fører til at det sydøstlige hjørnet av
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landet, med unntak av den smale kystsletta ut mot Middelhavet,
virker som et enormt vanntårn som alle hovedelvene har sin opp
rinnelse i, og fra dette renner de i 3 himmelretninger: nordover mot
Nordsjøen og den Engelske Kanalen, vestover mot Atlanterhavet og
sydover mot Middelhavet. Dette fører også til at kildene ligger svært
nær hverandre, slik at veien fra en elv til en annen over land aldri er
lang, og tersklene mellom elevedalene er lave slik at transport av
varer fra en farbar elv til en annen aldri har blitt urimelig kostbar
eller strabasiøs. Videre sørger det tempererte klimaet og elvedaler
med vanligvis beskjedent fall for jevn vannføring og god dybde. Dog
er det et iøynefallende trekk ved franske elver at de nesten fullstendig
mangler innsjøer som kunne virke som regulerende bassenger, og
snøsmelting eller kraftig regnvær fører derfor lett til plutselige oppsvulminger av elvene og til oversvømmelser.
Store deler av franske floder og elver er m.a.o. seilbare eller vel
egnet til fløting fra naturens hånd, men de fleste er dertil utbedret i
mer eller mindre grad, og utnyttelsen er avhengig av stadig vedlike
hold. Opprensking av leiet er det mest vanlige arbeidet, og da især
fjerning av sivet som gror i bunnen av stilleflytende elver. Videre har
man sprengt bort skjær, klipper og terskler som innsnevret det far
bare løpet. En stadig bunnskraping er nødvendig for å beholde dyb
den i elver hvor strømmen fører med seg mye sand og slam. Langs
breddene har man laget forskallinger og murer for å skåne dem mot
utgravning av elvevannet. Diker og voller har blitt bygd for å hindre
oversvømmelser eller for å lage reservebassenger. Og endelig kan
langsgående diker og tverrgående strømbrytere fiksere og fordype
elveleiet.
Hovedelven i det farbare franske nettet er først og fremst Seinen
som har sine kilder i høydedragene mellom landskapene Bourgogne
og Champagne og renner nordover i store buer mot den Engelske
Kanalen. Med bielver utgjør den i seg selv et helt farbart nett som
p. g. a. gunstige geologiske og klimatiske forhold har regelmessig
vannføring uten plutselige flomdannelser. Saône er en mindre elv,
men som takket være sin beliggenhet alltid har hatt stor betydning.

Fig. i. Kart over de viktigste kanaler og farbare elver i Frankrike. Fra
„Inland Navigation in France“.
Map of the principal canals and navigable sections of rivers in France.

Det er en rolig, langsomtflytende elv, som tar si tt utløp i Vogeserne
og renner sydover. Den passerer i rimelig avstand fra Seinens kilder,
går sammen med Doubs som kommer nesten rett østfra, og løper midt
i Lyons sentrum sammen med en annen av de franske hovedelvene Rhone - som renner med rask og kraftig vannføring rett sydover.
Denne aksen nord-syd har hatt stor betydning helt fra forhistorisk
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tid, som den korteste veien fra Middelhavet til de livsviktige tinnforekomstene i Cornwall i bronsealderen. Caesar bemerket denne gun
stige forbindelsen, og under den romerske okkupasjonen av Gallia
ble det anlagt en brostensvei langs Seinen. Saône og Doubs er også
bindeledd mellom Rhone, og dermed Middelhavet og Rhinen. Rik
tignok er bare 185 km av Rhinens vestre bredd fransk, men det er en
internasjonal flod som flyter gjennom rike områder, og den har der
for til alle tider hatt stor økonomisk betydning.
Den lengste elven av dem alle, Loire, som har sine kilder helt syd
i Sentralmassivet mindre enn 150 km i luftlinje fra Middelhavs
kysten og som løper ut i Atlanterhavet like syd for Bretagne, har hatt
en mer varierende betydning. Den var en viktig handelsåre med
egne organisasjoner for seilfarten på den allerede i det 4. århundre,
senere ble fajanse fra Nevers og vin fra Touraine og Anjou ekspor
tert til England og Nord-Europa på dens bølger. Til tross for vanske
ligheter med bevegelige sandbanker, sterk strøm og tendenser til
flom, var ferdselen livlig, og havnebyene lå tett med store kirker som
talte sitt tydelige språk om velstand. Fra 1832 og framover satte
dampskipene enda mer fart i sakene, og i løpet av 1 uke hadde Or
léans 197 anløp. Men mange tragiske uhell førte til nedgang, til tross
for at reisen mellom Orléans og Nantes bare tok 2 dager, og trafikken
tok seg først opp igjen da hjulbåtene - eller „de ueksploderbare“ som
de ble kalt - kom i bruk. I 1843 ble hele 100.000 passasjerer fraktet
på Loire og bielven Allier. Men det skulle vise seg at oppblomstrin
gen ble kortvarig, og at elven måtte gi tapt for sin nye konkurrent,
jernbanen. Allerede i 1862 ble det siste av dampskipsselskapene på
Loire nedlagt. Enda fortsatte varetransporten i noen tid, men idag
er elven bare farbar et stykke ovenfor Nantes, og med lektere til
Angers. Og når trafikken gikk tilbake ble vedlikeholdet for kostbart,
og elven har „forfait“ til sitt naturlige leie. Næringsgrunnlaget for
havnebyene ble borte, og de ligger nå igjen som minner om en svun
nen storhetstid med sine romanske og gotiske kirker som kan huse en
10 ganger så stor menighet som den som sogner til dem idag. Alle
gater fører ned til elvebredden, og mange hus har fremdeles en elve-
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båt med seil som værhane på skorsteinen, et tegn på at her har det
bodd en elveskipper. En lignende skjebne har rammet Garonne, men
denne elven er i alle fall delvis blitt supplert med sidekanaler.
Over hele landet har de mindre elvene hatt stor betydning for den
lokale økonomien, fordi det har vært mulig å få eksportert produk
tene på en relativt lett og rimelig måte og innføre større mengder av
gjødsel til jordbruket eller varer som de ikke var selvforsynt med.
Det er den senere utviklingen innenfor næringslivet som har ført til
at disse elvene har beholdt, og t.o.m. økt sin betydning i de nord
østlige delene av landet, i motsetning til elvene i andre landsdeler.
I tillegg til de naturlige vannveiene har det blitt bygd ut et rikt
nett av kanaler. De første kanalene som ble bygd var rene forbin
delseskanaler som gjorde det mulig å seile fra en elv til en annen.
Idéen med å kompletere elvene med vannveier som var helt og hol
dent gravd med menneskehender var kjent i de aller eldste kulturene.
De babylonske kongene hadde latt grave en forbindelse mellom
Eufrat og Tigris, og 700 år f. Kr. hadde egypterne forbundet Nilen
med Rødehavet. De eldste kjente kanalene i Frankrike ble bygd av
romerne som anla en mellom Saône og Rhone nær samløpet i Lyon,
og en mellom Fos-bukta ved Marseilles og byen Arles for å lette
tilførselen av varer.
I Middelalderen ble det ikke foretatt noen kanaliseringsarbeider av
betydning, man konsentrerte seg i stedet om å utbedre elveleiene.
Etter fredsslutningen i 911 satte f. eks. Gange-Rolf i gang store ar
beider i Seinen for å forsterke breddene med kaier, gjøre løpet smalere
og dypere ved å fylle igjen myrstrekninger og forbinde halvøyer og
øyer med fastlandet på strekningen fra Rouen til utløpet. Lignende ar
beider ble foretatt i mindre målestokk i de fleste elvene, og var i
mange tilfelle det eneste effektive arbeidet som ble foretatt fram til
det 19. århundre.
Neste etappe i kanalbyggingen faller i det 16. århundre da opp
finnelsen av sluse med slusekammer og av kanaler med fordelings
kammer fører til ny utvikling i innlandsseilasen. Inntil da hadde man
bare kunnet grave kanaler i områder med svak helling.

86
Sluser med slusekammer gjør det mulig å bygge kanaler i trapper
bestående av en serie med horisontale bassenger hvor strømmen er
omtrent lik o. Den egentlige oppfinneren er ukjent, men i Frankrike
ble dette systemet innført av universalgeniet Leonardo da Vinci som
hadde fått i oppdrag av Frans i. å forestå kanaliseringen av elven
Ourcq ved Paris. En elv som var umulig å regulere kunne heretter
erstattes med en sidekanal som fikk vann fra de høyereliggende
delene av elven.
Æren for oppfinnelsen av fordelingskamre i kanalene tilfaller den
franske ingeniøren Adam de Graponne som ble født i Salon i 1525.
Problemet er her å forbinde elver som renner i forskjellige daler ved
hjelp av en kanal som går som en trapp av slusekamre over høyde
draget mellom dalene. Vannforsyningen må da skje fra det øverste
kamret, fordelingskamret, som ligger ved vannskillet mellom dalene,
slik at vannet naturlig renner til begge sider når sluseportene åpnes.
Adam de Graponne viste at det var mulig å tilføre fordelingskamret
vann fra utvalgte elver i området omkring vannskillet. Dermed
kunne forbindelseskanaler nå bygges i tillegg til sidekanalene. Den
første kanalen av denne typen var Briare-kanalen som ble ferdig i
1641. Den forbinder elvene Loire og Seinen via Loing-dalen, og
lettet dermed i meget høy grad forsyningen av jordbruksprodukter og
andre varer fra landdistriktene til Paris. 40 år senere, i 1680, ble
arbeidet med Midi-kanalen avsluttet, og dermed var forbindelsen
mellom Garonne og Middelhavet åpnet.
Fra da av har det farbare nettet vært under stadig utbygging, selv
om takten har vært høyst varierende. Ved revolusjonen i 1789 hadde
nettet av kanaler nådd en lengde på omkring 1000 km. Napoleon
fortsatte en del arbeider som var satt i gang under det gamle styret
og la planer for tallrike prosjekter, men pengemangel gjorde at han
bare maktet å føye til nye 200 km kanaler. Det var etter Juli-revolusjonen i 1848 at størstedelen av det franske kanalnettet ble reali
sert. Under det nye keiserdømmet satset man imidlertid nesten helt
og holdent på utbygging av jernbanen, som var et statsmonopol,
mens kanalene kom helt i bakgrunnen. En ny leder av Departe-
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mentet for offentlige arbeider, M. de Freycinet, som tiltrådte i 1879,
bragte situasjonen på nytt bokstavelig talt ut av dødvannet, ved å
etablere en generalplan som ved siden av nye prosjekter også forut
satte forbedringer og utvidelser av de allerede eksisterende kanalene.
Men tiden fra omkring 1900 og fram til slutten av 50-årene skulle
igjen bli en periode hvor vannveiene måtte avfinne seg med en plass
bak i kulissene til fordel for andre transportmidler; tog, bil og fly
ble betraktet som bedre fordi de var nye. Det ble t.o.m. vanskelig å
skaffe midler til vedlikehold av nettet. Dog fant det sted visse tek
niske forbedringer på spesielt viktige årer som f. eks. brokanalen
over Loire ved Briare, kanaler som går i tunneller gjennom høyde
drag og s.k. båtheiser som alle erstattet mange og tidkrevende sluser.
En del sluser blir nå drevet elektrisk, men fremdeles blir mange
åpnet og lukket med handkraft, og passeringen tar derfor lang tid.
Da Frankrike gikk med i EEC i 1958 ble det franske elve- og
kanalnettet en integrert del av det sentraleuropeiske. Det har selv
sagt til alle tider vært en nær kontakt med nabolandene via Rhinen,
Mosel og andre elver i nord-øst, men nå falt tollgrensene bort og
videre utvikling av nettet skjer innenfor felles rammer, selv om den
administreres nasjonalt.
På dette tidspunktet hadde man i Frankrike 3.300 km seilbare
elver og 4.600 km kanaler, m.a.o. et transportnett av virkelig betyd
ning. Men sammenlignet med nabolandene var den franske inn
landsfarten preget av mange alderdommelige trekk. Mens det i nabo
landene Tyskland, Belgia og Holland har utviklet seg et nett som
kan ta imot fartøyer på opp til 1.350 tonn og mer, er bare 1.300 km
av de franske vannveiene farbare for fartøyer på 600 tonn og mer, og
dette utgjør heller ikke noen sammenhengende enhet, men er spredt
fra Rhone til Seinen. Den lengste delen av denne kategorien er Rhone
fra Middelhavet til Lyon og med fortsettelse via Saône til det punk
tet hvor denne elven løper sammen med Doubs. De fleste franske
kanalene kan faktisk bare ta imot lektere på mellom 250 og 280 tonn,
og som ikke stikker dypere enn 1,80 m. Fartøyer fra nabolandene er
derfor som oftest utestengt fra det franske nettet. Det samme gjelder
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for såvidt også de franske båtene som hører hjemme på Seinen,
Rhone og Rhinen som også er for store til resten av nettet. Og om
vendt kan ikke de mindre lekterne ta risken på å ferdes på de større
vannveiene, spesielt Rhône og Rhinen, fordi strømmen der er for
sterk for dem.
Mange sluser, som henger igjen fra den tiden det var nødvendig,
sinker og fordyrer transporten, og forsinker også „omløpet“ for far
tøyene, slik at den frakten de kan føre i løpet av f. eks. et år biir
relativt mindre. Den viktige forbindelseskanalen mellom Marne og
Rhinen har f. eks. på stykket mellom Vitry-le-François og Saverne
hele 153 sluser, hvilket vil si 1 sluse pr. 1.7 km. Dimensjonene på
slusene er dessuten svært ofte altfor små etter dagens forhold. Trafikkmulighetene på en kanal begrenses av dimensjonene på den
minste slusen, som ofte ikke er mer enn 38,7x5,13 m som var
standard for utbyggingsperioden etter 1879.
Visse vansker fra naturens hand deler de med nabolandene, som
vansker med vanntilførselen til bassengene mellom slusene, spesielt
i forbindelseskanalene. Det kan føre til at trafikken må stanse helt
opp i tørkeperioder. Tåke og frost er også til stort hinder for trafik
ken på kanaler med stillestående vann.
En modernisering var derfor tvingende nødvendig, noe som for
såvidt hadde vært klart for de fleste i lange tider. Men den ble
hindret av ideen om at hele systemet med innlandsfart var avlegs,
og også ved jernbanens monopolstilling som førte til at staten periode
vis nesten utelukkende satset på den. Et krafttak måtte derfor til
dersom de franske vannveiene skulle bringes i takt med det euro
peiske nettet.
Det påbegynte arbeidet med Canal du Nord ble forsert, og av
sluttet i 1965. Dermed er avstanden fra Paris til Béthune blitt 45 km
kortere, og framfor alt er 23 sluser fjernet. Det er forøvrig verdt å
legge merke til at denne kanalen ikke er dimensjonert for inter
nasjonal trafikk. Man har villet reservere den for fransk trafikk.
Et annet viktig arbeid har vært kanaliseringen av Mosel som ble
ferdig i 1964, slik at fartøyer på 1.350 tonn i dag kan nå den viktige
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Fig. 2. Blavet-kanalen i Bretagne. Forf. fot.

1971.

The Blavet Canal in Brittany.

industribyen Metz. Mellom Valenciennes og Dunkirk er det opp
rettet en forbindelse for store lektere (opp til 1.350 tonn) som er
bygd på allerede eksisterende kanaler.
Men det det framfor alt satses på er en utbedring av forbindelsen
mellom Middelhavet og Nordsjøen ved å bygge ut aksen RhôneNordøst-Frankrike. I Rhone har man bøtet på plagene med den
sterke strømmen ved å bygge demninger ut fra elvebreddene som
virker som strømbrytere. Dette arbeidet beregnes å være ferdig i
1976, og da skal flamske lektere kunne gå helt ned Rhone. Hoved
problemet innenfor dette prosjektet er imidlertid hvor man skal satse
på å bygge ut forbindelsen mellom Rhone og Rhinen-Nordsjøen. Det
foreligger flere alternativer. Et er å utvide den allerede eksisterende
forbindelseskanalen mellom Rhinen og Rhône via elvene Doubs og
Saône. Dette ville føre med seg store fordeler for landsdelen Alsace
og for den allerede rikt utbygde industrien der. Et annet alternativ
er over Saône-Mosel via Øst-kanalen (canal de l’Est), som ville bli
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kortere enn over Rhinen og gjøre at byen Nancy i Lorraine ble
liggende bare 5 dagers seilas fra Middelhavet. Men denne forbindelsen
ville by på store tekniske vansker, især med hensyn til vannforsyning.
En tredje mulighet er via Saône-Meuse, men denne ville gå vest for
industriområdene i Lorraine. Det har også vært fremsatt et fjerde
forslag, som skulle bygge på en utbygging av Rhone opp til Genfersjøen og en forbindelse videre over Sveits og Tyskland. Franskmen
nene er naturlig nok ikke særlig interesserte i denne tanken.
Et felles trekk for utbygging og modernisering som har foregått i
senere tid er at den understreker konsentrasjonen omkring det nord
østlige nettet og aksen via Rhone til Middelhavet. Kartet over de
farbare vannveiene viser idag et skarpt skille mellom Øst-Frankrike
med et rikt utviklet nett som stadig er under forbedring og utviding
på den ene siden og Vest-Frankrike på den andre siden hvor vann
veiene har kommet helt i bakgrunnen og spiller stadig mindre rolle.
Det er samtidig et bilde av kontrasten mellom det industrialiserte
Frankrike, som er konsentrert i det nordøstlige hjørnet av landet og
i punkter omkring Lyon og Marseille, og det rurale Syd- og VestFrankrike hvor februk og jordbruk fortsatt beskjeftiger over 30 % av
befolkningen. Og dermed blir det også et bilde av kontrasten mellom
det rike og det fattige Frankrike.
Kontrasten kan nok delvis forklares ut fra naturforholdene. Fra
Paris-bassenget var det lett å skape forbindelse med andre elvesystem
fordi terskelene mellom dem var lave, og p.g.a. de mange farbare
elvene som løper sammen med Seinen, som Yonne, Marne og Oise.
Det nord-østlige hjørnet er dessuten rikt på nedbør, og dette sammen
med det flate slettelandskapet gjorde at det var lett å oppnå en jevn
vannføring. I Loire og Garonne derimot gjorde sommertørken det
nødvendig med kostbare arbeider for å bygge demninger og maga
siner, mens voldsomme regnbyger om høsten og vinteren lett førte til
plutselige oversvømmelser.
Den primære årsaken må nok allikevel søkes i historiske og øko
nomiske forhold. Helt siden 1200-tallet, da den frankiske kongen
Ludvig den 9. la grunnlaget for det franske monarkiet, som gradvis
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la under seg hele landet og dermed gjorde sitt hovedsete, Paris, til
rikets hovedstad, har det vært en sterk grad av sentralisering med
denne byen som kjerne og resten av landet som et satelitt-system.
Den politiske, økonomiske og kulturelle makten var samlet der. Så
lenge Frankrike var et overveiende jordbruksland var kontrasten
mellom øst og vest ikke så markert, men i takt med industrialiserin
gen har dette skillet oppstått og blitt stadig sterkere. Industrialiserin
gen forutsetter kapital, og kapitalen befant seg i Paris. Det var vel
derfor ikke annet å vente enn at den først og fremst ble satt inn i de
distriktene som lå nærmest hovedstaden. I første omgang gjaldt det
gruvedrift. Det fantes også en del gruveindustri i de sydlige delene av
landet, men den ble kjøpt opp av nord-franske banker og delvis lagt
ned for ikke å konkurrere med de nord-franske gruvene. Og ut
byggingen av kanalnettet foregikk først og fremst i industriområdene,
mens det later til at man var blind for den betydningen vannveiene
hadde hatt i alle deler av landet.
Roger Dion har i sitt store verk om vindyrkingens historie et
kapittel hvor han påviser de farbare elvenes betydning for lokalise
ringen av vindyrkingen i Frankrike. Vinstokken hører som kjent ikke
naturlig hjemme i den franske vegetasjonen, men ble innført av gre
kerne og senere tok romerne den med seg nordover da de erobret
Gallia. Da kristendommen spredte seg i Europa, oppsto det et behov
for vin til nadverden, og dessuten hadde den kostelige drikken høy
prestisje, så ingen person av betydning kunne klare seg foruten. Der
med oppsto det markeder for vindyrkingen som viste seg å passe
godt i store deler av landet. Men nå er pleien av plante og produkt
like viktig som de naturgitte forholdene når det gjelder å frembringe
en god vin, og det var videre bare kvalitetsvin som kunne klare den
langsomme transporten tidligere uten å gå over til edikk. Dion peker
på at samtlige distrikter som produserte - og produserer - kvalitets
vin ligger ved en farbar elv. Tidligere hadde man den oppfatningen
at det var elven som hadde god innflytelse på produktet, og det het
at en god vin måtte se elven. Men den behøvde vel ikke nødvendigvis
se en farbar elv, er det spørsmålet Dion stilte seg. Hverken i klima
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eller geologiske henseender skiller distriktene langs den farbare delen
av en elv seg fra distriktene lengre oppe, slår han fast, ei heller fra de
distriktene som ligger lengre borte fra elven. Han understreker dette
ved å peke på at i mange daler begynner vindyrkingen først der hvor
elven biir farbar, og følger den så nedover, m.a.o. den delen av elven
som tradisjonelt var handelsvei. På elven kunne de så føre sine
produkter ut til markedene eller havnene. I Nord-Europa var det
gode priser, men eksporten dit var avhengig av farbare elver og nære
havnebyer. Sammenhengen mellom kjente vinmerker og maritime
havner er gammel og velkjent, som Porto, Malaga og Bordeaux, og
i andre tilfeller har vinen fått navn etter elven, som Loire-vinen.
En farbar elv kunne også føre til spesialisering av jordbruket flere
århundreder før jordbruksrevolusjonen og moderne effektivitets
trang. Allerede tidlig på noo-tallet hadde ii kommuner i nærheten
av byen Auxerre i Bourgogne gått over til å drive utelukkende med
vindyrking. Det kunne de gjøre av 2 årsaker: først fordi vingårdene
deres lå ved elven Yonne som er farbar og løper sammen med
Seinen, slik at det store markedet i Paris med kirker, klostre, hoffet
og rike byborgere lå åpent for dem. Og dernest fordi bygdene innen
for kunne forsyne dem med nødvendige jordbruksvarer til fordel
aktige priser.
At farbare elver fortsatt kan være lokaliseringsfaktor for industri
går tydelig fram av plasseringen av en rekke oljeraffinerier. Et av
landets største ligger ved Lyon, m.a.o. vel 250 km i luftlinje fra
kysten, og langs Seinen oppover til Paris ligger det flere. Tinnveien
har på mange måter blitt en „oljevei“.
Fartøyene har vært tilpasset det elve- og kanal-systemet de skulle
ferdes i, og var i regelen avgrenset til det. Og innenfor hvert system
kunne det igjen være en rik variasjon av fartøystyper avpasset etter
de varer de skulle frakte og den delen av elven de skulle benyttes på.
François Beaudouin, som er grunnlegger og daglig leder av elvefarts
museet (Musée de la Batellerie) i Conflans-Sainte-Honorine like
nord for Paris, ga i 1970 ut en monografi over båttypene på den lille
elven Adour i Sydvest-Frankrike. Han beskriver der 8 helt ulike
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fartøyer, hvorav et er klinkbygd og andre er kravellbygde med
svalestjerter, og atter andre flatbunnede og slettbygde. Uthulte
stokkebåter finnes også. Alle elver kunne oppvise en minst like stor
variasjon, og det ville derfor være umulig å gå inn på en nærmere
beskrivelse av fartøyene her. Kanalene har også hatt en rikt variert
flåte, avpasset etter dimensjonene på kanalen og den minste slusen.
Etter siste verdenskrig har det foregått en stadig større ensretting, og
idag er den s.k. péniche nesten eneherskende.
I 1964 var il.000 fartøyer registrert i den franske innlandsfarten.
Av disse hadde 6.000 egen maskin, mens det var 4.000 lektere bereg
net på tauing eller puffing. Endelig var det registrert ca. 500 taue- og
puffefartøyer. Hovedmengden er, som tidligere nevnt, ganske små.
1.623 fartøyer var i 1964 på mindre enn 250 tonn, 6.117 var Pa
250-400 tonn, m.a.o. flesteparten, og 1.209 lå 1 gruppen fra 400 til
650 tonn.
Framdriften for de båtene som ikke har egen maskin foregår ved
tauing, bortsett fra i de fleste kanalene hvor det er forbudt fordi
taubåtenes sterke maskiner lett kan gjøre skade på kanalen. På de
fleste større elvene er det dannet egne selskaber for tauing. Seil og
årer kan man fortsatt støte på i enkelte elver, og likeledes menn som
haler båter oppover elven. Men det gjelder helst tomme fartøyer som
skal flyttes over korte avstander. Trekkdyr er fortsatt i bruk i sen
trale deler av landet, hvor man kan se 2 hester eller muldyr som
trekker en båt i fart som i høyden kan nå 2,5 km i timen. Disse
dyrene tilhører enten skipperen selv og bor ombord i en stall foran i
fartøyet, eller folk som bor langs kanalen og som lever av å leie ut
trekkdyr. Båtene med stall ombord blir stadig færre. I 1935 var ^et
1.572 slike fartøyer, mens det i 1950 bare var registrert ca. 500. Fra
1873 og framover har lokomotiver inntatt en stadig større plass, og
skinner blitt lagt på mange av de stiene som hester og muldyr hadde
tråkket på i århundreder, men også de er i ferd med å forsvinne til
fordel for fartøyer med egen maskin.
Fraktmengden i innlandsfarten har vært stadig stigende, til tross
for vekslende tider. En virkelig tilbakegang har bare skjedd en gang,
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nemlig i forbindelse med annen verdenskrig. I 1890 ble 24.167.000
tonn varer fraktet på franske vannveier, i 1965 hele 85.620.000. Men
selv om dette er en betydelig stigning kan den ikke sammenlignes
med den som har funnet sted i varetransporten med jernbanene. Den
steg i tidsrummet fra 1913 til 1957 med 115 %, mens tilsvarende
stigning på vannveiene var 58 %.
Blant varene er det tunggodset som dominerer, gruveprodukter,
bygningsmaterialer o. 1. Det utgjør hele 82 % av den innenlandske
transporten, mens produkter fra den metallurgiske industrien, jern
malm, bygningsmaterialer, jordbruksprodukter og gjødning utgjør
det vesentlige av eksporten. Det er liten variasjon i varetypene, bort
sett fra at matvarer har gått betraktelig ned mens hydrocarbonater
og produkter fra den metallurgiske industrien øker. Som et eksempel
kan vi igjen se på Seinen hvor varetransporten steg fra 12 mill, tonn
i 1959 til 20 mill, tonn i 1965, og beregnes å stige til 40 mill, tonn i
1975. Bygningsmaterialer, oljeprodukter, kull, vin og motorkjøre
tøyer fraktes opp til Paris, mens korn, gips, Renaultvogner og store
mengder skrap føres ned elven til Rouen og Le Havre.
Innlandsfarten er en hel industri som i 1964 beskjeftiget 18.080
personer. Av disse var 4.490 elveskippere på egen båt, m.a.o. selv
stendig næringsdrivende. 6.644 var lønnet arbeidskraft (styrmenn,
matroser), 717 ansatt på taubåter. Den administrative og tekniske
staben ved navigasjonsselskapene utgjorde 3.000 personer, mens
staben ved fraktkontorene besto av 148 mann. 3.081 personer var
ansatt i driften av vannveiene som slusevoktere, i vedlikeholdsarbeid
o.s.v.
Utøverne av denne farten kan deles i 3 kategorier. Det er elve
skipperne som er selvstendig næringsdrivende. Vanligvis eier de ikke
mer enn et fartøy, og de bor ombord i det, som regel sammen med
familien. Videre finnes det rederier (compagnies de navigation) som
rår over en større eller mindre flåte. Begge disse kategoriene er klas
sifisert som offentlige befraktere, d.v.s. at de tar på seg frakt for
andre på regning. Frakten sikrer de seg på auksjoner som finner sted
daglig i de viktigste havnene, og de utfører transporten på kontrakt
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Fig. 3- Lossing av singel og sand i Genevillier, som er en del av Paris-havnen.
Unloading shingle and sand at Genevillier, part of the Paris Basin.

som gjerne inneholder visse forbehold dersom ikke varen er framme
til fastsatt tid. Derfor kan reisene ofte fortone seg som spennende
kappløp med tiden hvor venting ved slusene kan få katastrofal be
tydning for utfallet. Livet ombord i disse båtene er spennende og av
vekslende, og kan føre dem rundt til mange forskjellige steder. Til
sammen har de offentlige befrakterne en flåte på 7.600 fartøyer, og
tonnasjen er fordelt temmelig likt mellom elveskipperne og rederiene.
Det er et av de mest karakteristiske trekkene ved den franske inn
landsfarten.
De private befrakterne utgjør den 3. kategorien. Det er industri-
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eller handelsselskaper som transporterer egne varer eller produkter
på egne fartøyer. De har direkte forbud mot å beskjeftige seg med
transport av andre varer. Det er en strengt regulert fart, som ute
lukkende består i transport av en bestemt vare, som regel mellom 2
faste havner, og som helt savner spenningsmomentet i den offentlige
fraktfarten. Disse selskapene hadde i 1950 1.974 fartøyer, og sto
for 15,7 % av tonnasjen. De utgjør et forholdsvis nytt element i inn
landsfarten.
Rederiene og de selvstendige elveskipperne har derimot eksistert
side om side så langt tilbake vi har kilder. Under den romerske ok
kupasjonen ble det for første gang nevnt entreprenører som tok på
seg transport på elvene, og som var organisert i foreninger, „collèges
de Nantes“. På 1100-tallet nevner kildene at det i Rouen og Paris
var sammenslutninger av s.k. marchands de l’eau. På 1700-tallet ble
transporten av reisende pr. båt innlemmet i administrasjonen av
godstransporten. Da dampfartøyene kom til i løpet av første halvdel
av 1800-tallet førte det til grunnleggingen av rederier med transport
av varer og reisende for øye. Idag har transport av langdistansereisende forsvunnet, mens omkring 300 rederier tar seg av vare
transport med en anselig flåte. Mange av disse har egne laste- og
losseinnretninger, lagre, skipsverft, verksteder og egne kaier, ja t.o.m.
private havner med full utrustning.
På Rhinen ble det etter siste krig, da mesteparten av Rhinflåten
ble ødelagt eller beslaglagt, dannet et fellesrederi som omfatter alle
de seiskapene som tidligere seilte på elva.
Rederierne beskjeftiger idag 5.000 mann på 3.400 fartøyer, mens
det tekniske og administrative personalet utgjør 2.000 ansatte. Elve
skipperne er selvstendige befraktere som enten har 1 eller maksimalt
2 fartøyer som de seiler ved hjelp av familien. De er de eneste fransk
menn idag, bortsett fra noen få sigøynere, som er uten fast lovlig bopel.
De er en slags nomader på vannveiene som har alt sitt jordiske gods og
familien ombord, og som seiler rundt etter hvor de får frakt. Inntil
slutten av forrige århundre hadde de gjerne også et par hester eller
muldyr ombord, mens de idag gjerne bare har en hund og et par
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høner som spankulerer omkring i lasten. De er et folkeferd for seg
som både i egne og andres øyne skiller seg fra de fastboende. De er
født ombord, finner seg som oftest en ektefelle fra en annen elvebåt,
og når de blir gamle kjører de båten opp i en sideelv eller i en kanal
som ikke er i bruk lenger, og nyter sitt otium ved bredden der sammen
med andre elvefolk. Det er en selvrekrutterende gruppe som har
liten kontakt med andre franskmenn, utover den som yrket gir dem.
Den stadige reisingen har ført til at de har liten eller ingen skole
gang, og analfabetismen er derfor fortsatt høy blant dem. Nå sender
de barna sine til spesielle pensjonatskoler, framfor alt i Conflans
som har blitt det store sentret for elvefarten i Nord-Frankrike. Men
de er engstelige for at dette skal fjerne barna fra elvefarten. I Con
flans har de forøvrig sin egen navigasjonsskole, avis og kirke.
Flåten er som nevnt jevnstor med den rederieide. I 1935 utgjorde
den 5.300 fartøyer, i 1945 4.200. Siden har den tatt seg noe opp
igjen, men hard konkurranse og dårlige kredittmuligheter har ført til
tilbakegang. De har store problemer med å forsvare sine interesser i
vårt moderne samfunn fordi de er ukjente med organisasjonstanken,
og fordi de bare treffes rent tilfeldig.
Hva som vil skje videre i den franske innlandsfarten er ikke helt
lett å si. Men tendensen synes å være helt klar når det gjelder å satse
på videre utbygging i de østlige delene, mens de vestlige delene av
landet biir viet liten oppmerksomhet. Dog har det blitt hevet røster
for en utvidelse av Canal du Midi, slik at aksen fra Middelhavet til
Atlanterhavet kan åpnes for større fartøyer. En del elver og kanaler,
også innenfor nettet i Øst-Frankrike, egner seg desidert ikke for ut
bygging, men kan spille en rolle i rekreasjons-øyemed. Seiling og
padling på kanalene er meget populært, og det arrangeres regattaer
hvert år på flere steder. De franske vannveiene blir også stadig mer
ettertraktet av turister med egne fartøyer som har mulighetene til å
tilbringe en både fredelig og interessant ferie der.

7
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INLAND NAVIGATION IN FRANCE
Summary

Nature has done a lot to assist inland water transport in France. The
mountainous areas, all in the south and south east parts of the country, form
as it were a large water tower from where all the rivers start. This means that
the sources of the main rivers are near to one another and that there is not
far between one river and the next. A temperate climate and river valleys
without steep inclines ensure a constant flow of water and sufficient depth.
On the other hand there are practically no lakes that would act as reservoirs
and regulate flow.
The most important river, the Seine, flows from the northern districts of
Burgundy to the English Channel. It connects with the Rhone, and thus with
the Mediterranean, by various smaller rivers such as the Saône and the Doubs.
In the Bronze Age this axis was very important as the shortest route between
the Mediterranean and the rich tin mines of Cornwall. The Rhine also con
nects with the Rhone. The Loire is the longest of them all, as its source is
only 150 km as the crow flies from the Mediterranean coast; it discharges
into the Atlantic. From classical times the Loire has played an important
part in the transport of goods such as pottery from Nevers and wine
from the vineyards along its banks. But it could not compete with the railways
and nowadays it is only navigable to just below Nantes. The Garonne suffered
a similar fate but has been supplemented by side-canals. All over the country
smaller rivers are important for regional economy.
Throughout the ages an extensive network of canals has been built. The
earliest were built by the Romans. One joined the Rhone and the Saône, just
south of Lyons, another ran from the bay of Fos to Arles and facilitated the
transport of provisions to this important centre. In the Middle Ages efforts
were mainly concentrated on improving natural waterways and the next stage
in canal construction came in the sixteenth century when the invention of
locks with lock chambers and distribution chambers on the canals led to new
developments in inland navigation. By employing lock chambers canals could
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now be constructed across steeply falling terrain. The first French canal of
this type was built by Leonardo da Vinci on the river Ourcq near Paris.
It was a Frenchman, Adam de Craponne, who invented the system of distribu
tion chambers on canals and thus made it possible to build a canal over a
ridge by taking water from sources on a watershed between two valleys. The
first such canal was the Briare canal which was completed in 1641. Since
then the network has continually been extended, more in some times than in
others, particularly since the railways, which are state-owned, became a
serious rival. In 1958 there were 3,300 kilometres navigable rivers and 4,600
kilometres canals. Nevertheless the waterways of France are old fashioned and
of insufficient capacity compared with those of her neighbours. Efforts are
being made to put them on a par with those other countries on the continent,
both as regards technical improvements and the tonnage they can carry.
Primarily it is the canals in the north east and those on the north south
axis connecting the Seine and the Rhine with the Rhone, and thus with the
Mediterranean, which are being improved. When this is done the trip from
the North Sea to the Mediterranean will only take a few days.
This concentration on the north east and the north south axis reflects the
contrast in French economic geography between the industrialised areas of
Eastern France and the rural France of the west, where to this day over
30 per cent of the working population are engaged in agriculture and cattle
breeding. The close relation between economic development and a navigable
system of rivers and canals has frequently been pointed out. Roger Dion, for
example, puts forward the argument that a navigable river is a factor which
influences the location of wine growing areas. An example from modern
industry are the number of oil refineries situated along the Seine and the
Rhone.
Vessels used on inland waterways have to be suited to particular rivers or
canals and there are consequently many different types. At Gonflans-SainteHonorine there is an Inland Waterways Museum with a wealth of material
illustrating this. In 1964 11,000 vessels were registered in inland navigation.
About half of these had their own engine, while the rest were either tugged,
drawn or puffed by locomotive or in a few cases by horse, mule or manpower.
Freight carried has increased steadily, though not to the same extent as that
handled by the railways. Heavy goods are dominating but transport of refuse
from the Paris area is also important.
Inland navigation is an industry in itself, and in 1964 18,080 persons were
engaged in it. They can be divided into three categories. The first: river
skippers who carry cargo in their own vessels, often assisted by their wives
and children. Secondly, companies which own fleets, large or small. The
vessels belonging to these categories totally amount to 7,600 and the tonnage
is divided almost equally between skippers and companies. Thirdly, private
transport, i. e. firms and companies which transport their own goods in their
own vessels. This category is a comparatively new feature of inland water
T

100
transport and in 1950 accounted for 15.7 per cent of the total tonnage. The
other two categories, on the other hand, have existed from classical times.
The river skippers comprise a unique social group, of no fixed abode, as
they live on board with their families. They recruit new members from
within their own ranks and have little contact with their fellow countrymen
apart from their common line of work.
It is difficult to predict the future of inland navigation in France. It seems
most likely that the waterways of Eastern France will continue to be developed
but not those of the west, though an enlargement of the Canal du Midi now
has been suggested. A lot of the smaller rivers and canals are being in
creasingly used for recreation.

PART I SKIB
Af

Henning Henningsen

I sine kritiske analyser af kilderne til søfartens
historie og sine studier over ældre tiders maritime
næringsliv i dets forskellige udformninger har Olof
Hasslöf flere gange behandlet partrederierne, eller
som han også kalder dem, skipperrederierne, således
i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1966, 95 ff. og i
Sømand, fisker, skib og værft (København 1970),
106 ff. Her gives en oversigt over denne populære
rederiform, og det skildres, hvordan den fungerede
i praksis.

I et samfund med lidet udviklet pengeøkonomi og ringe kapitaldan
nelse er det altid et problem at skaffe midler til at sætte noget større
i gang. Opgaven kan i reglen kun løses ved, at initiativtageren formår
at interessere en gruppe mennesker i at hjælpe sig, enten ved fælles
arbejdsindsats, levering af materialer, eller ved at de betror ham
deres opsparede skillinger. Grundlaget herfor er, at gruppen kender
ham personligt og har tillid til hans evner og dygtighed. Til gengæld
venter de naturligvis at kunne opnå personlig profit derved.
Dette næsten naturgivne mønster træffer vi inden for søfarten i
hele sejlskibstiden, når en så kostbar ting som et skib skulle bygges.
Fremgangsmåden var i korte træk den, at en styrmand, som gerne
ville have sit eget skib at føre, og som havde sparet en lille kapital
sammen, henvendte sig til en stedlig skibsbygmester og aftalte med
ham, at han skulle bygge ham sådan og sådan et fartøj. De samlede
udgifter til bygning og udrustning blev divideret ud i et vist antal
lige store parter, hvoraf styrmanden tog så mange, han havde råd til,
mens skibsbyggeren og de forskellige leverandører og håndværkere
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overtog andre. Resten af parterne blev afsat hos familie, venner og
bekendte, som havde sparepenge, de gerne ville anbringe i noget
sikkert. Det var i ældre tider småt med sparekasser og banker, som
kunne modtage opsparede penge og sætte dem i arbejde. At lade sin
formue ligge i strømpeskafterne som en død skat havde kun de mest
forsigtige lyst til.
Når skibet så var færdigbygget og udrustet, sejlede den nybagte
kaptajn ud med det. Parthaverne var da hans medredere, og de dan
nede tilsammen et partrederi. De forstod sig langtfra alle på søfart,
så som regel valgte de én iblandt sig som „korresponderende“ (be
styrende) reder, dvs. han havde ansvaret for og påtog sig de rederi
mæssige forretninger samt førte regnskabet. Når skibet kom hjem,
aflagde kaptajnen regnskab for den indtjente fragt. Udgifterne blev
trukket fra, og resten blev delt op i så mange dele, som der var parter,
og hver parthaver fik sit udbytte i forhold til sin indskudte kapital.

Parthaverne

Initiativtageren havde ofte måske kun de penge, der krævedes til at
få kølen strakt, så han måtte se sig om efter hjælp. Håndværkere og
handlende var tvunget til at gå med; det var i deres interesse, at der
blev bygget skibe, og uden deres deltagelse havde der ikke været store
muligheder for at sætte så meget arbejde i gang. De havde rimeligvis
nok hellere set rede penge, og uden tvivl kunne det blive en belast
ning for dem med de mange parter, de måtte aftage. For ikke at
løbe for megen risiko for tab forhøjede de til gengæld priserne med

Skibsparter var værdier, som handledes ligesom anden ejendom og skulle
skødes og tinglyses. — Salgsskøde, dateret Helsingør 9/7 1858, iflg. hvilket
skibsbygmestrene Jacob Hansen Løve og søn Jacob Vilhelm Løve sælger de
dem tilhørende 9/64 parter i skonnert „Ida“ (bygget af dem samme år) til
købmand N. P. Kirck og vinhandler I. N. Amnitzbøll for 2015 rdl. 4 mk.
8 skill. Handels- og Søfartsmuseet.
Bill of sale of 9/6i parts of the schooner “Ida”3 Helsingør 1858.
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flere eller færre procent over den reelle udgift, så byggeriet blev i
virkeligheden for dyrt.
Således ser vi i mange tilfælde følgende selvskrevne parthavere:
skibsbyggeren; leverandørerne af tømmer og tovværk: skovejere,
tømmerhandlere, rebslagere; håndværkere som sejlmageren der
syede sejlene, smeden der udførte jernarbejdet, blokmageren der
drejede blokkene, riggeren der riggede skibet til; ligeledes skibs
provianteringshandleren der leverede proviant og udstyr, slagter og
bager.
Men nogle skulle selvfølgelig også indskyde rede penge. Først og
fremmest forsøgte styrmanden at få penge hos sin familie, og det er
klart, at dens medlemmer støttede ham, så langt de kunne. På den
måde kunne partrederiet ofte blive et helt familieforetagende. Givet
vis gik også medlemmer af familien ofte ud som søfolk med skibet
for at tjene deres hyre. Ellers måtte venner og bekendte, venners
venner, folk som søgte en tilforladelig mand at betro deres penge,
holde for. Vi ser således alle samfundsgrupper, som havde lidt på
kistebunden, optræde som parthavere, f. eks. andre søfolk i nabo
laget: skibsførere, lodser; embedsmænd: præst, skolelærer, tolder;
håndværkere: møller, skrædder, skomager; gårdejere og godsejere, ja
endog tyende: tjenestekarle og -piger. Måske kendte styrmanden
nogen i nærmeste købstad, f. eks. mægleren, måske kunne han endda
rejse kapital i udlandet.
Var den vordende kaptajn en solid, lovende og afholdt mand,
voldte det ham næppe større besvær at samle de nødvendige penge,
i hvert fald ikke i gode tider. I dårlige tider var det sværere. Fra
Marstal fortælles, at en skipper i løbet af en formiddag fik samlet,
hvad han skulle bruge. I Sønderho tog en energisk styrmandskone,
Mette Tækker, sagen i sin egen hånd; hun lod sig færge over til
Strandby (Esbjerg) og spadserede rundt til Varde, Ribe og Tjære
borg og fik bønderne, hun kendte, til at skyde penge ind. De blev
udbetalt kontant mod hendes kvittering (ca. 1840).1 Man har eksem
pler på, at en mand af forfængelighed tog flere parter på den betin
gelse, at skibet fik hans navn.2
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Efterhånden som sparekasser og banker dukkede op i 1800-tallet,
kunne en styrmand også låne penge i dem til at dække en del af ud
gifterne til sit skib. Undertiden skabte den søfarende befolkning selv
deres banker med det formål at udlåne penge til skibsbygning.3
Beløbet kunne deles op i så små parter, at alle praktisk talt kunne
være med. I de fleste lande var summen delt i brøkdele på 1 /.2, 1/4, 1/s,
1/i6J 1/z2, 1/g4 osv., altså efter princippet dobbelt op. I Tyskland og
England var 1/G4 almindelig, så almindelig at netop 1/G4 blev fast
slået at være en uforanderlig brøkdel i skibet (Merchant Shipping
Act 1854), og det holdt sig op til 1929.
Men ellers finder man de mest forskellige brøkdele, f. eks. dele
lig med tre: 1/3)
1/9, 1/12, 1/21) 724, 1/3g, 74s3 796 osv.: med ti:
710, 720, 740, 7so, 7120; mere uregelmæssigt: 7n, 1/14)
7*s,
1Ae, 7s9j 1/g5, ja endda 1/i92- Disse mere eller mindre mærkelige
brøker opstod selvfølgelig ved en deling af summen, der skulle bruges,
med parthavernes antal. Nogen fast plan har der sjældent været. I
Marstal var dog 7ioo og 1/500 part reglen.
Det var svært for mange at regne med brøker. Velkendt er anek
doten om bonden, der hellere ville købe 1/32 end 1/i6 part, fordi den
første efter hans regning måtte give dobbelt så stor fortjeneste som
den anden.
Der var ingen, der forbød nogen at have flere parter i et skib,
f. eks. 7™, 716 eller flere.
I reglen nøjedes en parthaver ikke med part i ét skib. Jo flere
skibe han tog parter i, jo mere spredt blev risikoen, især når det var
små parter. 1686 nævnes, at en engelsk adelsmand havde 1/32 part i
38 skibe, og 1693 ejede den største parthaver i Stockholm parter på
mellem 74 og 732 i 33 fartøjer. 1853 døde en smedemester i Ro
stock, som også havde parter i 33 skibe. Kaptajn J. P. Ohlsson i
Skillinge i Skåne ejede i tiden 1873-1912 parter i 56 skibe, og kaptajn
Nils Ingemansson sammesteds ejede 1887-1917 parter i 43 skibe.4
De dokumenter, som blev udstedt til hver parthaver, har i ældre
tid sikkert ofte været ret enkle kvitteringer. Det kan ikke siges, hvor
når myndighederne begyndte at registrere dem, men efterhånden
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blev partbeviser anset for at være lovformelige dokumenter og måtte
tinglyses. Ikke mindst når en parthaver døde og arvingerne skulle
fordele hans efterladenskaber, var det en nødvendighed, at partbevi
serne havde lovlig gyldighed. Der kunne nemt nok opstå strid ved
deres fordeling. Vanskeligheden var bl. a. den, at en part på f. eks.
VG4 kunne være svær at fordele mellem flere arvinger, der skulle arve
lige meget.
En pige, der havde arvet skibsparter, ansås for et godt parti og
fik nemt en ægtemage. I specielle søfartsegne var det skik, at skipperdøtre kun ægtede skippere. En skippers enke havde store chancer for
at blive gift med en skipper, som gerne ville overtage den afdødes
part og skib.
Enhver kunne sælge sin part, men allerede tidligt bestemte loven,
at medrederne skulle have forkøbsret, så den først blev tilbudt dem
(jfr. Christian V’s Danske Lov 1683, 4-2-14).
Skibenes størrelse var selvfølgelig bestemt af, hvor stor en kapital
det var muligt at fremskaffe, og af deres funktion. De fleste var nok
mindre typer, som jagter, krejerter, galeaser, skonnerter og skonnert
brigger, men der var dog også større typer som brigger, barkentiner,
barker og fuldskibe.
I stedet for at lade bygge et nyt skib kunne man selvfølgelig købe
et allerede eksisterende skib i ind- eller udland. Brugt {second-hand)
tonnage var i reglen meget billigere end nybygget, men kunne have
skjulte fejl. Skipperen stod naturligt nok som den sagkyndige for
indkøbet og måtte redegøre for skibets fordele og mangler for sine
medparthavere. Norske styrmænd, fortælles det fra Mandal i
i87o’erne, samlede penge til indkøb af brugt tonnage, som de købte i
England, hvor man var ved at gå over til dampskibe. Her kunne
man undertiden blive taget slemt ved næsen.
Kaptajn Thomsen fra Fanø købte 1889 et engelsk jernskib i Ham
borg. Prisen, med told og udrustning i alt 70.000 kr., skulle erlægges
i løbet af 20 dage. Det hamborgske mæglerfirma Knöhr & Burchardt,
som altid gik aktivt ind for søfarten fra Fanø, tegnede x/2 part, og
for at få resten tegnet tog kaptajnen en rejse til Ribe, Kolding, År-
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hus, Esbjerg og Sønderho for at samle penge mellem kolleger, venner
og familie. Mange gav 700 kr. kontant, altså 1/ioo, f* eks. en ganske
ukendt mand fra Blankenese, som han traf på gaden. Det lykkedes
ham at skaffe pengene i løbet af de 20 dage.5

Den korresponderende reder og skipperen
Den korresponderende reder skulle helst være en regnskabs- og
søkyndig mand, f. eks. en forhenværende kaptajn. Han blev part
havernes talsmand og garant over for kaptajnen. Han udarbejdede
instruks for kaptajnen og brevvekslede med fremmede mæglere og
handelshuse for at skaffe den gunstigste fragt. Kaptajnen havde dog
stor selvstændighed, da kommunikationen med hjemmet var lang
som, så han ofte måtte slutte fragter på eget ansvar og efter bedste
skøn.
Den korresponderende reder førte regnskabet og overvågede ind
købet af skibsudrustning. Når skibet kom hjem, aflagde skipperen
regnskab overfor ham. Han kontrollerede skibsjournalen og skøn
nede om eventuelle reparationers nødvendighed. Han fordelte over
skuddet, hvis der var noget. I tilfælde af tab måtte han udregne,
hvad hver enkelt parthaver skulle rykke ud med, og også påtage sig
det utaknemmelige arbejde at inddrive disse beløb. Som man ser, var
det en betroet post; han var ikke slet og ret bogholder, men i høj
grad aktiv inden for rederiet.
Mest var det vel et ulønnet erhverv at være korresponderende
reder, i andre tilfælde fik han et lille honorar. En snu reder,
sagde man, kunne dog stille regnskaberne op, så der blev en pæn
fortjeneste til ham selv.
Ofte havde han flere parter end de andre. I visse tilfælde kunne
det også være en mand, som samlede penge sammen til et eller flere
partrederier, som han så selv lod sig gøre til korresponderende reder
for og fandt dygtige kaptajner til.
Det siger sig selv, at ikke alle var lige dygtige, hverken til at ad
ministrere eller føre bøgerne, men noget direkte ansvar har med-
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rederne næppe lagt på den korresponderende reder. Visse steder var
det skik, at parthaverne skiftedes til at være reder for et år ad
gangen, hvad der ikke altid har været til gavn for kontinuiteten.0
Skipperen var som parthaver og initiativtager interesseret i skibets
økonomiske succes og stod således som en garant for, at det blev
sejlet, udnyttet og vedligeholdt på bedste måde. Derfor var det
selvfølgelig langtfra sikkert, at han var den egnede mand dertil,
eller at han havde det held, som man vidste var en meget vigtig ting
inden for al søfart. På den anden side kom han ved altid at tage
hensyn til det økonomiske let i et modsætningsforhold til mand
skabet, som ikke ejede parter.
Uden partrederiformen ville ma'nge styrmænd aldrig have nogen
chance for at få eget skib at føre. Og det var til syvende og sidst
alle styrmænds drøm. Som det hedder: den der har sin egen skude,
kan spytte (eller pisse) til luvart så meget han vil.
I Tyskland skulle en kaptajn i 1800-tallet eje mindst io % af
byggesummen. I i860’erne ansås S/G4 - altså 1/s - som en passende
part for en engelsk kaptajn. I Sverige siges fra 1870’eme, at en reder
i Simrishamn forlangte, at kaptajnen skulle have 1/4 i fartøjet; der
ved ville han føle et større ansvar.7
I reglen forstod parthaverne sig ikke meget på søfart og havde på
grund heraf ikke store muligheder for at indvirke på forretnings
gangen. De måtte forlade sig på skipperens og rederens dygtighed og
ærlighed.

Den årlige regnskabsaflæggelse i partrederiet foregik ved vintertide under
hyggelige former, tit med spisning og bal på kroen. — Håndskrevet indkaldelse
til generalforsamling på Troense gæstgivergård i 3-m. skonnert „Skjold“s
rederi, underskrevet af den korresponderende reder og dateret Troense
13/i 1902. Handels- og Søfartsmuseet.

Invitation to a general meeting of the part-owners of 3-masted schooner
“Skjold”, Troense 1902.

109

IIO

Gevinst eller tab

For at få så stort et udbytte som muligt herskede der den største
økonomi om bord. Hyren var lav, besætningen så fåtallig som for
svarligt, provianten tit andenrangs og rationerne ikke et gram større
end loven foreskrev. Sejl og tovværk var slidt, skibet undertiden ikke
sødygtigt, redningsmidlerne utilstrækkelige og dårligt vedligeholdt.
Den samme for os uforståelige sparsommelighed herskede forøvrigt
ligeledes inden for de private enkeltrederier, som også havde en ret
smal fortjenstmargin.
Det siger sig selv, at når skibet endelig kom hjem for at repareres,
skete det hos skibsbyggeren, der havde bygget det og var parthaver.
Var nogle af medrederne håndsnilde, kunne de selv gå og pusle med
at sætte skibet i stand for at spare penge: male, lave tømmerarbejde,
reparere sejl og rig.
Regnskabsaflæggelsen skete i reglen om vinteren, når skibet kom
hjem for at ligge i vinteroplæg. Nogle skibe blev dog ude i fremmede
farvande i årevis for at udnytte gode fragter og kom kun hjem for at
blive efterset og repareret. Den korresponderende reder indkaldte til
mødet og forberedte det. Han havde regnskabet klart til forelæg
gelse. På møderne, der var som en generalforsamling, kunne part
haverne få lejlighed til at ytre sig med kritik eller ros, men var
udbyttet tilfredsstillende, var der ikke megen grund til at klage.
Skulle der stemmes om et eller andet forslag, gik det efter antallet af
parter, og flertallet var udslaggivende. I forbindelse med mødet blev
der gerne holdt en lille spisning og derpå undertiden bal. Det var en
behagelig afbrydelse i vinterens lange mørketid. Man kendte hinanden
og hyggede sig med hinanden. Havde man parter i flere skibe, kunne
man komme med til mange festlige aftener.
Før udbyttet blev fordelt, blev de rene udgifter trukket fra: hyre
til besætningen, løn og kaplak (procentandel i fragten) til skip
peren, indkøbt proviant og skibsfornødenheder, betalte havneafgifter,
bugser- og lodspenge, toldbeløb, udgifter til reparationer og vedlige
holdelse, rederens udgifter til korrespondance, eventuelt et honorar
til ham.
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Den korresponderende reder gjorde ikke meget ud af regnskabsaflæggelsen i
partrederiet. Hovedsagen var, at der var et overskud til fordeling. — Hånd
skrevet side af regnskabet 1883-84 for partrederiet bark „Trinidad“ af
Dragør med opgørelse over fordelingen af det indvundne overskud på ialt
6390 kr., hvilket nøjagtigt giver 199,68 3/4 kr. til hver af de 32 parter, fordelt
blandt 12 parthavere. Den korresponderende reder L. Schiønnemann, der
samtidig var skibets fører, ejer i4V2 part. I regnskabet indgår 14.000 kr. for
salg af barken til Sverige 1884. Handels- og Søfartsmuseet.
Account and distribution of the profit for the 12 part-owners of the bark
“Trinidad” of Dragør, 1883-84. Each of the 32 parts gets dkr. 199.68 3/r
The managing owner, who is also the captain, has 14 1/2 parts.
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Parthaverne var selvfølgelig mest interesseret i, at skibet gav et
godt udbytte, og mindre i, hvordan det blev drevet og hvordan sø
folkene trivedes. Når det afsejlede, fik skipperen mange gange kort
og godt den ordre som rettesnor: tjen penge! I gode søfartstider var
der også udmærkede fortjenstmuligheder. I Åbenrå regnede man
(omkr. 1900) med, at hvis man satte pengene i banken, kunne man
få 5 % i rente, men købte man en skibspart, kunne man, når man
var heldig, tjene 25 %.s Men der var ingen garanti for, at der altid
blev udbytte eller hvor stort det var.
Var tiderne dårlige, eller var skibet ude for uheld som f. eks. havari
med påfølgende dyr reparation, kunne parthaverne risikere, at der
slet ikke blev noget udbytte, ja endda at de måtte dække gæld og
udgifter og indskyde ny kapital for at kunne fortsætte. Der var
nemlig det undertiden mindre behagelige ved partrederiformen, at
hver enkelt parthaver hæftede personligt i forhold til sin andel (pro
rata).
Som man vil forstå, havde hvert partrederi ét og kun ét skib,
fordi hvert skib var ét forretningsforetagende. Parthaverne ejede
skibet i fællesskab, og hver af dem kunne siges personligt at besidde
en del af skibet i forhold til sin part. Der var ingen fælleskapital ud
over hvad der var indskudt i dette ene skib. Alt udbyttet blev fordelt,
uden at der blev oplagt et reservefond til at imødegå dårlige tider
eller uventede reparationer.
Alle parthaverne var ansvarlige, men hver hæftede som sagt kun
i forhold til sin part. Behøvede skibet ny kapital til reparation, ud
rustning, dækning af udgifter og gæld, blev summen pålignet hver
enkelt, efter som hvor mange parter han ejede. Var man uheldig,
kunne man komme til at indskyde meget mere end den sum, man i
starten erhvervede sin part for. Man tegnede altså i egentligste for
stand ikke for en bestemt sum af et skib, men for en brøkdel af det
samlede beløb, der i løbet af tiden var stukket i skibet. Kort sagt:
man havde en så og så stor part i skibet, men man kunne ikke sige,
at man havde en bestemt sum i skibet.
Risikoen for at et skib skulle forlise var stor, ikke mindst i ældre
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tid. Skibe kunne ikke blot gå tabt eller lide skade under storm, ved
stranding, kollision, undergang, brand osv., men også ved sørøveri
og ved opbringelse af kapere og prisedømning i krigstider. I den en
gelske handelsflåde regnede man i tidsrummet 1825-50 med et tab
på 4-5 % af alle skibe pr. år, for at nævne et eksempel.9 Ud fra dette
forstår man, at det ikke blot var tilrådeligt, men næsten uomgænge
ligt at have parter i så mange skibe som muligt for derved at sprede
risikoen. Det varede temmelig længe, inden der opstod et udbygget
forsikringsvæsen til søs. Partrederiernes skibe var i reglen ikke assu
reret, da præmierne var høje og betød meget for det skrabede
budget. Derimod var der ikke noget i vejen for, at en parthaver
kunne forsikre sin part privat, så han ikke mistede alt ved totalforlis.
Når skibet blev solgt, var partrederiet ophævet. Et salg måtte kun
finde sted efter parthavernes beslutning ved flertal, og det indkomne
beløb blev da delt mellem dem i forhold til parterne. Man måtte så
håbe, at denne sum plus udbyttet i de år, skibet havde sejlet, var
større end den sum, hver parthaver havde måttet indskyde.
Forliste skibet totalt, ophørte partrederiet også. Det kunne være
en alvorlig sag, for derved mistede parthaverne alle de penge, de
havde investeret. For en lille sparer kunne det være en katastrofe.
Partrederiet var som nævnt den almindelige form for rederivirk
somhed i sejlskibstiden. Alle kunne være med, hvis de havde sparet
lidt penge op, og parthaverne følte en vis stolthed over at være
redere og fulgte personligt med i skibets færd. I denne forbindelse
mellem den lille kapitalist og „hans“ skib, der i reglen var hjemme
hørende på hans egn, lå en stor styrke. Uden partrederierne ville
skibsfarten aldrig have kunnet florere, som den gjorde. Denne rederi
form er simpelthen grundlaget for den imponerende skibsfart i f. eks.
Svendborg-området, Marstal, Dragør, på Fanø osv. Det var kun et
fåtal af rige adelige eller storkøbmænd, som var i stand til selv at
rejse kapital til at bygge egne skibe og danne private rederier. I
1600-1700-tallet opkom de store kompagnier, ofte med staten eller
mægtige købmandssocieteter som grundlæggere og ejere og med det
formål at besejle fremmede verdensdele og udnytte deres produkter.
8

Arbog 1972

114

Kompagnierne var mere indrettede som moderne aktieselskaber, idet
de solgte aktier, samlede fonds, ejede mange skibe, byggede pakhuse,
værfter, kontorbygninger og ofte ejede kolonier og plantager.

Historie

Partrederier har været kendt i praktisk talt hele den søfarende
verden.
Allerede af de nordiske sagaer fremgår det, at der eksisterede en
slags partrederier i middelalderens begyndelse; man kaldte det
félag (fællesskab). Det var ofte købmænd, som lod bygge et skib og
fragtede deres varer på det, således at de både var redere og befrag
tere. Fra omkr. år 900 fortælles således, at en islænding Thorstein
den fagre var draget på købmandsfærd med sit skib, som hans far
havde givet ham; en anden islænding Einar Thoresson sluttede fæl
lesskab med ham, så hver ejede en halvdel af skibet. I Eyrbyggja saga
(kap. 18) nævnes et andet skib, hvis ene halvdel ejedes af nordmænd og den anden af syderøske mænd (fra Hebriderne). I Konge
spejlet fra ca. 1260 får en søfarende mand det råd: sørg altid for at
besidde part i gode skibe!10
Af flere middelalderlige sølove fremgår det, at partrederier også
eksisterede i middelhavsområdet. De amalfitanske tavler (900-tallet) siger således, at ingen parthaver kan sælge sin part, før skibets
fart er afsluttet. Consola to del Mar (den katalanske udgave) siger,
at en kaptajn, som vil bygge et skib på parter, må oplyse parthaverne
om drægtighed, bredde, dybde og køllængde; når han vil have skibet
repareret, må han have parthavernes billigelse dertil. Den franske
lovsamling Rôles d’Oleron går ud fra, at et skib har to eller tre
ejere. I Italien udvikledes partrederiet især fra slutn. af 1100-tallet.
De genuesiske skibe var delt i fra mellem 16 og 70 parter (loca), alt
efter deres størrelse, og det siges, at den korresponderende reder
(senyor de la nau), som igangsatte bygningen, skulle give besked
om, hvor mange parter han ville dele det i.11
Også i England kendte man omkr. 1100 1/4-parter i skibe. Af
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Eet eksempel blandt mangfoldige på et skib på parter er brig „Danmark“ af
Dragør, bygget 1850 af E. P. Bonnesen i København. 1875 solgtes den for
30.000 kr. fra København til et partrederi i Dragør. Den bestyrende reder
P. P. Schmidt havde 2/32 parter, kaptajnen Jan Dirchsen Jans 10/32, og ellers
var parterne fordelt mellem ni parthavere, som havde hver fra V32 til 3/32
parter. Briggen forliste 1882 ved Great Yarmouth. Maleri af P. Foss 1877 på
Handels- og Søfartsmuseet.

Brig “Danmark” of Dragør, 1877. It belonged to eleven part-owners of which
the captain owned 10/32 and the managing owner 2ASZ.

hamborgsk og lybsk søret fremgår det, at man i hansetiden normalt
regnede med 1/4-parter, men der nævnes også 1/6-parter (1305).
Den hamborgske søret fra 1276 fastslår, at den største parthaver
bestemmer fremfor den mindre, og en senere hamborgsk søret siger,
at ingen må begynde at bygge et skib, før han har samlet alle part
haverne sammen. I 1387 berettes om en kogge, der lå i Reval, at 1/.I
ejedes af en borger i Visby, 1/4 af en rådsherre i Stettin, mens den
resterende halvdel tilhørte skipperen. Ved hans død arvede hver af
hans børn 1/6. I 1400-tallet nævnes Vig, 1/32 og 1/64 parter.12
Hamburgisches Schiff- und See-Recht 1603 (Tit. XIII) nævner
8*
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parter på 1 /2, 1/3}
^/g, 1/s osv. og fastslår, at rederne [domini
navis) er folk, som på egen bekostning udruster skibene, forsyner
dem med alle nødvendigheder, selv laster dem eller befragter dem,
nyder indtægterne af fragterne og benytter skibene, som de selv
ønsker. Skipperen må kun bygge skib, når han har samlet alle part
haverne, og han skal blive enig med dem om, hvor stort det skal
være.
Flere kapitler i Frederik IPs søret 1561 handler om partrederiernes
forhold: skipperen må kun befragte sit skib med redernes samtykke,
hvis de da opholder sig i nærheden (kap. 1); han må kun sejle sin
kurs med deres billigelse og må ikke sælge skibet eller inventar og
proviant, uden de har givet ham fuldmagt dertil (kap. 43-44) ; han
kan afskediges af rederne i sygdomstilfælde, eller hvis de bliver
uenige med ham (kap. 23); han må ikke forpligte sine redere ud
over skib og gods (kap. 46), men de skal stå inde for eventuelle
bodmerilån, dvs. lån i skibet på fremmede steder, hvis skipperen
ikke har ressourcer nok (kap. 68) ; han har pligt til at aflægge regn
skab (kap. 40). Interessant er bestemmelsen, at hvis der kommer
uoverensstemmelser mellem skipper og redere, så skipperen afsættes,
eller mellem rederne indbyrdes, så nogle vil at det skal sejle og
andre ikke, må skibet ikke ligge stille af den grund, men skal sejle;
flertallet skal da udrede skibet, thi som der står: „på skibet står alle
redere eventyr (dvs. tager chancer), og de som ikke vil udrede, skal
ikke bære fragt af godset“ (kap. 61).
Sweriges Rikes Sjö-Lag (Redare-Balken) 1667 har en hel del
bestemmelser om partrederier.13 Den nævner, at den, der vil lade
bygge et skib, skal give samtlige redere oplysninger om størrelse og
mål. Hver skal betale udrustning og reparation i forhold til sin part.
Flertalsbestemmelser er afgørende, regnet efter antallet af parter.
Vil nogen sælge sin part, skal han først tilbyde sine medredere den.
Søretsafsnittet i Christian V’s Danske Lov 1683 (4. bog) optager
en del af bestemmelserne fra Frederik IPs søret og bygger desuden
på andre maritime lovkilder, bl. a. også på den svenske sølov. Den
giver desuden flere supplerende bestemmelser. Således siger den, at
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afskedigelse af en skipper kun kan ske efter redernes fælles beslut
ning (4-1-34); den pålægger skipperen at føre skibsjournaler, bøger
og regnskab, så rederne kan følge med i rejsens gang (4-2-19 og
20). Den fastslår også, at man kan forsikre skibet eller parter deri

(4-6-5)I 16-, 17- og 1800-tallet var partrederiet så givet den mest almin
delige rederiform i Danmark og andre søfarende lande, især i pro
vinsens småkøbstæder og sejlskibscentrer.14 1720 giver præsten Jens
Colding i sin andagtsbog Sebulon Eller Søe-Havn (s. 94) udtryk
derfor på følgende måde:
Et skib, som farer ud på vidt adskilte steder,
har sjældent ikkun én, men heller ( = snarere) mange reder,
og når det kommer hjem, da nyder alle sit
med rigtig lod og del i både ( = gavn) og profit.
I byernes tingbøger kan man læse om parter, der tinglyses, og om
stridigheder inden for partrederierne, enten ved fordeling af ansvar
og fortjeneste, misligholdelse af kontrakter, skibssalg eller ved arv.15
Man tør dog vel gå ud fra, at rederierne normalt har fungeret roligt
og tilfredsstillende.
Den danske sølov 1892 bestemmer følgende i kort referat: Part
rederne har kun ansvar for deres andel. Der skal vælges en besty
rende reder (dansk undersåt bosat i Danmark), som kan sagsøges
på rederiets vegne. Han kan antage og afskedige skipperen, give ham
forskrifter og oppebære de indtjente penge. Han fører og aflægger
regnskabet. Han kan afsættes ved flertalsbeslutning, regnet efter
antallet af skibsparter. Alle parthavere skal have adgang til at se
bøger og bilag. Parter kan frit sælges til trediemand, dog kræves
alle medredernes samtykke, hvis en overdragelse bevirker, at skibet
mister sin ret til at føre dansk flag. Hvis rederiet opløses, skal skibet
sælges ved offentlig auktion.
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Aktieselskaber

Men allerede da var partrederiernes store tid ved at være forbi.
Det skyldtes først og fremmest, at skibene, der altid havde krævet
megen kapital, blev dyrere og dyrere. For at stå sig i konkurrencen
måtte de bygges større, træskibene blev afløst af jern- og stålskibe,
og sejlskibene af dampskibe. Hele skibsfarten blev lagt om. og de
små sparere kunne ikke være med mere. Partrederierne blev erstattet
af aktieselskaber, og en række kapitalstærke rederier voksede frem.
Det første store aktierederi ved Nord- og Østersøen var HAPAG
(Hamburg-Amerika Paketfahrt Aktiengesellschaft), stiftet i Ham
borg 1847. Det næste store var Norddeutscher Lloyd i Bremen 1857.
I Danmark er der især grund til at nævne Det Forenede DampskibsSelskab 1866.
Med sådanne giganter var den moderne tid brudt frem, og dem
kunne partrederierne ikke konkurrere med. Det varede selvfølgelig
længe, inden de blev helt trængt tilbage. Lokalt blomstrede de i de
specielle sejlskibscentrer i Skandinavien, Tyskland, England og
Nordamerika. 1. verdenskrig rettede et dødeligt slag mod dem. Mas
ser af sejlskibe blev sænket af miner og u-både, og talrige småsparere
sad tilbage med værdiløse parter. Men så længe der var sejlskibe,
var der partrederier.
Der var flere fordele ved aktieselskabsformen.
Mens et partrederi rådede over beskedne pengemidler, som var sat
i ét skib, kunne aktieselskabsrederierne samle meget større kapitaler

Aktieselskaber er kendt fra tidligere tider, men først i sidste halvdel af 1800tallet kom de til at dominere rederivirksomheden på bekostning af partrederiformen. — Litograferet og udfyldt aktiebrev på 100 rigsbankdaler i Damp
skibsinteressentskabet i Ålborg, udstedt 11/s 1842 til købmand P. Th. Berg,
Ålborg. Med afbildning af H/S „Iris“ (jfr. Knud Klems artikel i årbog 1967,
125 ff.). Handels- og Søfartsmuseet.
Share in the Ålborg Steamship Partnership 1842, with a picture of the
paddle-steamer “Iris”.
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fra pengemarkeder, banker og et utal af aktionærer spredt
over praktisk talt hele jorden, og lade bygge flere og større skibe.
Sejlede nogle af dem med tab og andre med gevinst, udlignedes det
i det endelige resultat. Der blev ikke afregnet efter hver enkelt
rejse, men én gang om året.
En aktionær indskød en bestemt sum ved at købe en eller flere
aktier med pålydende værdi - prisen rettede sig efter den gældende
kurs på børsen -, men han var ikke pligtig til at indskyde en eneste
øre, hvis foretagendet gav tab; han fik så blot ikke noget udbytte.
Han hæftede kun med sin indbetalte kapital og havde derudover
intet økonomisk ansvar, da selskabets formue ikke havde noget at
gøre med hans egen private ejendom. Naturligvis var der altid den
risiko, at selskabet kunne gå konkurs og aktionærerne miste deres
indskud helt eller delvis, men der var også chance for et pænt
udbytte.
Til gengæld ophørte det nære forhold mellem pengeindskyderen
og „hans“ skib. Det hele blev en upersonlig business. Aktierne hand
ledes på børsen og kunne hurtigt gå fra hånd til hånd, så han ikke
kendte sine medredere. Aktieselskabsrederiet blev bestyret af mer
eller mindre anonyme direktører og funktionærer på et kontor i en
eller anden fjern by; aktionæren kunne ikke følge med i det kompli
cerede bogholderi, men fik et trykt sammendrag ved den årlige
generalforsamling. Indskyderen kunne faktisk lige så godt have købt
en aktie i en savmølle eller en cementfabrik. Hans sparepenge var nu
kun kapital, som skulle sendes ud for at tjene penge på den mest
profitable måde. Den moderne kapitalisme var langt mere effektiv
end gamle tiders erhvervsformer, men langtfra så menneskelig.

Partrederiernes renæssance

Selv om partrederiernes rolle blev kraftigt svækket, blev de dog
aldrig helt slået ud. I Sverige ejedes således i 1942 62 % af sejlskibs
tonnagen af partrederier, men det var ganske vist kun 6 % af den
samlede svenske tonnage.16
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På samme måde holdt partrederierne i Danmark sig specielt inden
for fiskerierhvervet og den mindre skibsfart, og i de senere år kan
de notere en betydelig fremgang. Ikke mindst har den store coaster
flåde, som er kommet til i årene efter sidste krig, bidraget til den
voksende udbredelse af dem. Man forbavses sikkert, når man erfarer,
at der pr. i. febr. 1970 var ialt 1295 partrederier her i landet.17 Af
disse ejede de 456 hver et skib på under 20 tons brutto, mens 831
skibe lå på mellem 20 og 500 tons. Kun 8 skibe oversteg 500 tons.
Det vil sige, at ca. 1/4 af alle i Danmark indregistrerede skibe til
hørte partrederier. De omfatter dog langtfra x/4 af den samlede
tonnage.
Da forholdene ligger sådan, har man stadig anset det for rigtigt at
opretholde regler i søloven om denne rederiform. De tidligere omtalte
regler i søloven 1892 har været gældende uændret indtil nu, og i det
forslag om ændringer af søloven, der er blevet fremsat i folketingsåret
1971-72, har man søgt at revidere disse regler på lempelig måde.
Bl. a. kan det nævnes, at det i forslaget understreges, at den besty
rende reder skal rådføre sig med partrederne om alle vigtige spørgs
mål, og at den gamle bestemmelse, som bl. a. kendes fra Christian
V’s Danske Lov 4-2-14, at medrederne skal have forkøbsret, når
nogen vil sælge sin part, atter er blevet indsat i loven, efter at den
var gledet ud i 1892.
Af en noget andet karakter er de mange kommanditselskaber,
som nu hyppigere og hyppigere optræder som rederier. Et komman
ditselskab er et interessentskab, hvori der er en eller flere ansvarlige
deltagere og desuden deltagere, der hæfter med deres indskud. Et
sådant selskab kan udmærket have to eller flere skibe i modsætning
til partrederiet.
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PARTOWNERSHIP
Summary

In the age of sail most ships were jointly owned by so-called partownerships.
In a financially undeveloped society with small capital accumulation this was
one of the few ways it was possible to raise the considerable amount of money
necessary to build a ship. The system was based on mutual trust and the
desire of many small savers to put their money to good use. Usually it began
by a mate who wanted to have a ship of his own going to a shipbuilder and
arranging to have a vessel built. The expenses of building and equipping it
were divided into a number of parts of equal size. The mate himself would take
over as many parts as his capital allowed while the builder and the various
workmen and suppliers involved-carpenters, sailmakers, chandlers etc.-received some of the parts as partial payment for their labour and materials. The
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remaining parts were sold for cash to family, friends, fellow seamen and any
others who had confidence in the mate’s honesty and ability. These persons
might range from officials in public service to small tradesmen and servants.
There were no fixed rules as to the number of parts a ship was divided
into. Usually it was 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc.,—that is doubled up. In England
V64 came to be regarded as a normal part. In some places 3, 6, 9, 12, 24, 48
parts (divisible by three) were usual, in others 10, 20, 80, 120 (divisible
by ten). In Marstal parts were usually Vioo- ®ut we a^so come across all
kinds of odd numbers depending upon the expenditure involved and the
number of partowners: 11, 14, 44, 59, 192, all occur. One person could have
several parts in the same vessel.
All the partholders, then, owned the vessel jointly and elected from
amongst themselves as a managing owner one who had knowledge of accounts
and maritime matters. He gave the captain his orders (though before the
coming of telegraphy captains were fairly independent), arranged about
cargoes, kept the books and accounts, and convented the annual meeting when
profits were distributed according to the parts held, after such expenses as pay
to the crew, provisions, duties, repairs etc. had been met. On the other hand
if the ship had suffered a loss each member had to bear it and contribute new
capital according to the parts he held. This was a risk which had to be taken.
A group which owned a ship jointly in this way only owned the one vessel,
since it was to finance this vessel that it had been formed. If the vessel was
wrecked the group was dissolved and their money lost. It was not customary to
insure the ship though each individual could insure his own part privately if
he wished. In order to spread the risk it was an advantage to have parts in as
many different ships as possible.
Joint ownership of vessels has been known from early times and from many
countries. It was known in Northern Europe in Viking times and in the Medi
terranean in the same period. Maritime laws of various countries throughout
history are proof of how prevalent the custom was and the importance it had
for shipping.
With the coming of steam limited companies became more common and to
some extent superseded joint ownership. They were able to collect far greater
capital and often owned several vessels. A shareholder was only liable to the
extent of the capital he provided and had no responsibility as he had under
the system of joint ownership. At the worst he risked gaining no profit or he
might lose his premium but he could not be forced to pay in fresh capital
if the business suffered a loss. On the other hand he had not the personal
contact with his “own” ship which he had under joint ownership.
There has been a revival of joint ownership in recent times, particularly in
small shipping and fishing vessels. In Denmark, for example, there were 1295
instances of joint ownership in 1970, though only 8 of the vessels were over
500 gross tonnage.

TRÆSKIBSBYGGERIET I HELSINGØR
Af

Knud Klem

Selv om Helsingør på grund af sundtolden var en
af de mest navnkundige byer i den søfarende ver
den, varede det mærkeligt nok længe, inden den fik
en havn og et værft. Der var ellers hårdt brug for
en vinter- og nødhavn og et sted for reparation af
de mange havarister. Handels- og Søfartsmuseets
tidligere chef, museumsdirektør Knud Klem, giver
en oversigt over træskibsbyggeriet i Helsingør i
1800-tallet og over byens hjemmehørende flåde. I
1867 var den hjemsted for Danmarks største sejl
skibsrederi.

Det er såre lidt man hører om skibsbyggeri i Helsingør i ældre tid.

I 1500-tallet deltog byen i udredningen af orlogsskibe, idet kongen
på denne måde søgte at udbygge den danske orlogsflåde med bistand
fra de danske købstæder. Ydelsen hertil omfattede i den tid, det stod
på, for Helsingørs vedkommende den væsentligste del af de kommu
nale udgifter. I 1555-56 var det med sine 323 dl. ca. to trediedele af
disse, i det følgende år med 828 dl. endog de syv ottendedele.1 Trods
sin betydning som en af de store danske købstæder skulle Helsingør
dog ikke alene udrede et skib, men var sammen med andre om opga
ven, i 1557 således med Roskilde, Kalundborg, Slangerup, Holbæk og
Nykøbing S., men der er ingen tvivl om, at skibene ikke blev bygget
i de pågældende byer, der ydede beløb hertil. I 1560’erne og 1570’erne
søgte Frederik II at samle skibstømrere fra landets forskellige byer
og egne til arbejde på Holmen. Der udgik årligt til adskillige byer
krav herom, men fra Helsingør har der næppe været folk at regne
med, da Helsingørs navn savnes i listen over de byer, man henvender
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sig til. Kun i ét tilfælde, i 1564, er Helsingør med. I dette år ind
forskrev Frederik II Las Oppenov fra Helsingør til dette arbejde.2 Vi
må altså regne med, at der kun i ny og næ har været drevet skibsbyg
geri i Helsingør, og det har formentlig kun drejet sig om småbåde, der
let lod sig bygge på et tilfældigt sted ved kysten uden særligt værfts
apparat, som vi ved det har været tilfældet adskillige steder i landet.
Helsingør var jo sundtoldens by, hvis borgere fik sine væsentligste
indtægter fra de fremmede skippere i Sundet, men der har dog været
købmænd, som havde skibe i langfart. Helsingørske købmænd deltog
i kompagnihandelen, i størst udstrækning i den islandske handel,
hvortil købmændene i København, Malmø og Helsingør i 1602 fik
eneretten. Dette system opretholdtes dog ikke ret længe. Islands
handelen gik i stedet over til et kompagni med sæde i København.
I dette kompagni har helsingørske købmænd utvivlsomt været aktio
nærer i betydeligt omfang, for kompagniet kastede sin kærlighed på
Set. Olai kirke i Helsingør, overfor hvilken kompagniet optrådte som
donator. I 1699 modtog kirken fra kompagniet den smukke udskårne
dør, som endnu findes i midtskibets vestportal. I 1705 indrettede
kompagniet i kirken det såkaldte islandske pulpitur, ligesom det i
1746 deltog i opførelsen af et nyt våbenhus. Kompagniets tilknytning
til kirken fremgår af pastor L. C. Aagaards brev af 11. juni 1705 til
borgmester og råd om pulpituret, i hvilket han siger, at det islandske
kompagnis interessenter fra København, som i mange år har givet
gaver til kirken, har ofte ønsket „en vis sted“ ved deres gennemfart
til andagt ved modbør, at de ikke skal indtrænge til andre Guds børn
i deres stole. For de penge, de giver, vil præsten nu gerne opsætte et
pulpitur.3 Disse bemærkninger afslører utvivlsomt et nærmere for
hold til Set. Olai kirke end Asiatisk Kompagni, der direkte betalte
kirkens præster honorar for fra prædikestolen at bede om god sejlads
for kompagniets ostindie- og kinafarere. Under alle omstændigheder
understreger begge kompagniers optræden stærkt den betydning, Hel
singør havde som det sted, hvor langfarere henholdsvis tog afsked med
eller sagde goddag til Danmark. Helsingør var det sidste og det første
sted i Danmark, man passerede under langfart.
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Selvom den direkte sejlads på Island hurtigt forsvandt fra Hel
singør, fandt helsingørske købmænd andre steder, hvorpå de kunne
drive deres søgående handel. Der var i slutningen af 1600-tallet sim
pelthen en blomstringstid på dette felt. Som det ofte var tilfældet,
skyldes det naturligvis især den neutralitet, som det lykkedes Dan
mark at opretholde, når andre krigedes. 1688 udbrød den pfalziske
arvefølgekrig med Ludvig XIV’s indfald i Pfalz. Den udviklede sig
hurtigt til en kamp med de tyske stater Brandenburg, Sachsen og
Hannover og dermed også med England, hvor Wilhelm af Oranien
samme år blev hersker, ligesom Frankrig desuden erklærede Spanien
krig, og så var der naturlige muligheder for købmænd fra neutrale
stater. På det tidspunkt var den rigeste købmand i Helsingør den
franske konsul Jacob Hansen. Han tjente sig en formue på handel
med Frankrig. 1690-94 udrustede han 11 skibe på tilsammen over
850 læster. Det var gallioter eller større skibe, hvoraf fartøjer som
„Staden Elseneur“ og „Staden Helsingør“ - man var ikke bange for
ens navne endog hos samme reder - var på henholdsvis 120 og 200
læster. Også købmand Bendix Hansen havde en koffardiflåde. Den
var på 5 skibe med over 600 læster, og blandt de øvrige redere var
borgmestrene J. Halwiin og Baltzer Garben. Næppe noget af de her
omtalte skibe var bygget i Helsingør.
Denne blomstringstid for den helsingørske skibsfart blev dog kun
kort, og ikke længe efter udbrød som bekendt den store nordiske krig.
I 1725 var der kun en enkelt jagt i Helsingør. Den tilhørte apotekeren
og fo’r på Gotland.4
I den følgende del af 1700-tallet finder vi kun meget spredte op
lysninger om helsingørsk skibsfart og slet intet om skibsbyggeri i
byen. Vi erfarer, at i 1756 var kommerceråd Andreas Claessen den
eneste i Helsingør der havde egne skibe, „hvormed han brugte trafik
på fremmede steder“.5
En interessant oplysning giver en liste over de skibe, som i 1790
var hjemmehørende i Helsingør, altså fra en tid da en langvarig
fredsperiode havde skabt en opblomstringstid for Danmark, og
inden kampen med englænderne kaster det hele omkuld. 20 skibe

Helsingørs havn 1863 efter udgravningen af det store bassin. På den litografe
rede plan ses nærmest Kronborg J. H. Løve & Søns skibsværft, i midten den
nye Patent Ophalingsbedding og nærmest byen Rohmann & Co.’s skibsværft.
Handels- og Søfartsmuseet.
The harbour of Helsingør 1863, with two shipyards and a slipway.

på ialt 534 læster var da hjemskrevet i Helsingør. Heraf var 11 jagter
på fra 6*4 til 13 læster, 1 galease på 17 læster, 2 skonnerter på 38*4
og 49% læster, i kuf på 47 læster, 2 snauer på 42 og 82*4 læster og
3 brigger på 38*4, 41*4 og 63*4 læster. Af disse var kun et eneste
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fartøj, det næstmindste, en jagt på 19 læster, bygget i Helsingør;
denne jagt var 25 år gammel, idet den var bygget i 1765 - 3 andre
jagter på 8, 8*6 og 14 læster var bygget i Hornbæk, 1 jagt var
bygget på Møen, 2 i Arnæs i hertugdømmet Slesvig og 1 i Pommern.
Alle øvrige fartøjer var bygget uden for kongens riger og lande:
Sverige, Finland, England eller Pommern. Kuffen var fra Holland.6
Endnu har der altså været drevet nogen skibsfart. Fartøjstyper som
snauer og brigger var egnet til at fare både på nærmere og fjernere
farvande. De mindste skibe, som snart efter kom til at dominere, be
nyttedes i den ret nære fart som man efterhånden klarede sig med.
Endnu har vi altså hørt meget lidt til helsingørsk skibsbyggeri.
For så vidt var det mærkeligt, som man skulle synes, at de mange
fremmede skibe, som stoppede op for at betale sundtold, måtte give
et så stort behov for reparationsarbejde, at der var basis for at oprette
et skibsværft. Der var da også planer fremme i slutningen af 1700tallet om et sådant værft. Initiativtageren var den fremtrædende
helsingørske erhvervsmand Jean Jacob Glaessen. Han drev en ind
bringende skibsklarererforretning, og han opførte i 1783 i Bøddelgade,
den nuværende Lundegade, en overdækket reberbane, hvis bygning
endnu er delvis bevaret, og desuden byggede han syd for byen udenfor
Svingelen en ankersmedie med tilhørende bygninger, bl. a. et smede
værksted. Da han i 1783 henvendte sig til Kommercekollegiet om
støtte til disse foretagender, omtalte han behovet for et værft og med
delte, at han havde anlagt „et complet skibsværft“ med tilhørende
bådebyggeri og rebslageri. Det sidstnævnte var allerede da i fuldt
sving i Bøddelgade, men hvad skibsværftet angår, forholder det sig
mere tvivlsomt. Claessen havde fået tilladelse til i sit smedeværksted
at udføre smedearbejde til eget brug, men måtte ikke ved udførelse
af smedearbejde her ud over gå det helsingørske smedelav i næringen,
og da lavet mente, at han gik ud over sine beføjelser, rettede de
klager imod ham, og i en af disse klager, i 1795, hævdede lavet, at
Glaessen intet værft havde anlagt. Skibene, han havde arbejdet for,
„vare oplagt ved broen, ti han havde intet værft endnu“. Sagen er
ikke helt klar, og man må naturligvis regne med, at lavet var interes-
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seret i at reducere betydningen af Claessens behov for eget smede
arbejde. Noget må der imidlertid have været. I det samfrændeskifte,
som hans enke den 12. juli 1810 fik oprettet, efter at Claessen var
død i 1806, er vurderingen af hans ankersmedie sat til 15.292 rdl., der
fordeler sig med 11.920 rdl. for smedebygningerne og 3372 rdl. for
skibsværftet. Med en vurdering på 37.593 rdl. repræsenterede reber
banen langt større værdier. Når det ikke blev til mere med skibs
værftet, er årsagen ganske afgjort den, at Claessen ønskede bygget en
havn på arealerne ved Svingelbugten, netop der hvor han havde
anlagt sin ankersmedie, og hvor værftet i forbindelse med en havn
havde langt større udviklingsmuligheder.
Havnedrøftelser havde der været adskillige af i 1700-tallet, navnlig
i 1750’erne og 1760’erne, men de var alle lagt til side.7 Nu rejste
Claessen påny havnesagen og fremsendte en skitse til et havneanlæg
udarbejdet af Holmens pælebukkermester Statius Sørensen.8 Bekost
ningen budgetteredes til 65.000 rdl. Claessen var af den opfattelse, at
der både burde oprettes en orlogshavn og en koffardihavn ved Hel
singør. Kommercekollegiet var positivt indstillet overfor tanken, og en
kommission nedsattes i 1788 til behandling af sagen. Kommissionen
lod foretage en række undersøgelser, og arbejdet tog derfor megen
tid. I 1796 genoplivede Claessen da sagen ved en ny lang redegørelse,
og endelig afgav kommissionen efter 10 års forløb betænkning i 1798.
Da marinen ikke havde vist sig interesseret, bortfaldt tanken om en
orlogshavn, og man frafaldt tillige ønsket om at lade havnen udføre
som statsforanstaltning; der burde i stedet „korresponderes med Hel
singør by eller andre private folk, som på egen bekostning ville påtage
sig anlæg af en handelshavn. Disse kunne vente visse benådninger og
friheder for at lette og fremme anlægget alt efter nærmere aller
underdanigst forestilling“. Der blev også foretaget sådanne over
vejelser, men Claessen syntes ikke at have deltaget i dem, og et forslag
i 1804 fra admiralitetskommissær Tuxen m. fl. taler om en havn nord
for Helsingør. I regeringskredse faldt det ikke i god jord, at man så
bort fra kommissionens forslag om en sydlig havn, og da de nye folk
havde tænkt sig at skaffe penge også fra udlandet, hvad de for9
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modentlig også ville have brug for, blev dette forbudt ved kgl. resolu
tion af 28. nov. 1804, og havnesagen henlagdes derfor påny, og også
Claessens skibsværft blev til intet.9
På et område var der imidlertid et behov, som det var rimeligt at
søge dækket indenfor egne rammer, nemlig fartøjerne som tilhørte
Helsingørs færgelav. Der er ingen tvivl om, at også dette behov havde
man i lange tider søgt dækket udefra. Her kan vel nok Hornbæk
komme ind i billedet, jævnfør den just nævnte skibsliste fra 1790, men
der er næppe tvivl om, at hovedparten af bådene blev anskaffet i
Sverige, hvor de var billigere; især kom de fra Viken. Også blandt
fiskerbådene indførtes mange fra Sverige. I en omtale i 1825 ^ra
færgelavsinspektør Schmidts hånd anførtes, at færgebådene i gamle
dage var små usikre fiskerbåde, hvorfor der da også årligt forsvandt
nogle mand på søen. I 1825 var de derimod så store, at der selv i
stille vejr krævedes 12 mand for at sætte en færgejolle i søen.
Færgefolkene var utvivlsomt ofte i stand til selv at foretage ad
skillige vedligeholdelsesarbejder på deres færgebåde, når disse lå op
trukket på „bakkerne“ langs Strandgades søside. Ja, det anføres
endog at den bekendte færgemand Lars Baches yngste bror Peter var
en dygtig bådebygger.10 Han hjalp andre bådebyggere med at bygge
en båd til et af Lars Baches skibe og byggede derefter på egen hånd
dels en såkaldt „sjotting“, dels Lars Baches bekendte båd „Makrelen“,
som sønnen Niels Bache betegnede som „den bedste sejler og den
smukkeste båd, der havde flydt på vandet“. Det var den båd, som
Lars Bache brugte til kaperi, og som han kuldsejlede med udfor
Hyllested på Stevns den 26. juli 1809, hvorved han selv og hele be
sætningen på 14 mand omkom. Peter Baches bådebyggerivirksomhed
danner dog utvivlsomt en undtagelse. Det vedblev at være et problem,
hvordan man skulle få fagfolk til hjælp til arbejdet. I januar 1812
var der en sag med to bådebyggere, matroserne Anders Pedersen
Øhmann og Jens Bendsen. De var begge fri tagne for orlogs tjenes ten
for at være bådebyggere for færgelavet; de overholdt dog ikke deres
forpligtelser, men arbejdede for andre. Kaptajnløjtnant Scheidtman,
der på dette tidspunkt var færgelavsinspektør, indstillede til general-

Et træskib parat til søsætning på Jacob Hansen Løves skibsværft i Helsingør.
Maleri 1848 af Emanuel Larsen.
A ship ready for launching. J. H. Love's shipyard, Helsingør, 1848.

postdirektionen, hvorunder færgelavet sorterede, at de to både
byggere måtte få tilhold om at gøre deres pligt. Generalpostdirek
tionen ønskede imidlertid at gå mere fredeligt til værks og der blev
derfor forelagt dem en erklæring til underskrift om, hvorvidt de ville
forpligte sig til fortrinsvis at arbejde for færgelavet, men det nægtede
de. Sagen var, at de var så gamle, at de ikke regnede med at blive
udskrevet til orlogstjeneste. De vidste jo også meget vel, hvor svært
det var at skaffe bådebyggere, og de frygtede desuden, at de ikke
ville få arbejde nok for lavet, mens de hos kapere og andre kunne få
rigeligt med arbejde. Scheidtman, der som søofficer var vant til at
behandle færgefolkene lidt militærisk, ønskede, at de to bådebyggere
simpelthen skulle have ordre til at gøre deres pligt eller i modsat fald
udskrives til tjeneste på de kongelige værfter, og at to dygtige både
byggere, der kunne bygge klinkbyggede fartøjer, blev antaget i deres
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sted. Man søgte stadig at forhandle sig til rette med Øhmann og
Bendsen, men det lykkedes ikke at få dem overtalt, hvorfor de blev
udskrevet til kongelig tjeneste, dog på lige fod med andre indrulle
rede i overensstemmelse med deres alder og stilling i rullen, og det var
jo netop en risiko de hele tiden havde taget og kunne tage med
sindsro.
Man forsøgte sig i stedet med at fremskaffe en eller to af tømmermændene fra roflotillen ved Helsingør, som beordredes til mod billig
betaling og efter inspektørens nærmere ordre at arbejde for lavet, for
så vidt deres militærtjeneste ikke led derved.
Denne ordning viste sig heller ikke tilfredsstillende, og endelig
dukkede der da i 1815 en mand op, som virkelig var anvendelig. Det
var Jakob Hansen Løve. Han var født den 15. dec. 1783 og havde
som matros været med i Napoleonskrigene i den dansk-franske flåde
afdeling på Scheiden under admiral Jost van Dockums kommando.
I 1815 udførte han med permission fra orlogstjenesten færgelavets og
lodsselskabets bådebyggeri og reparationer, og efter at han i 1816 fik
afsked fra tjenesten, kunne han helt hellige sig bådebyggerivirksomheden for disse to arbejdsgivere.11
Spørgsmålet var dog ikke alene at få gang i bådebyggerarbejdet,
men også at finde en plads, hvor dette arbejde kunne udføres, men
også her skete der noget nyt, idet Helsingør efter mange års over
vejelser og forberedelse fik løst sin havnesag. På foranledning af en
henvendelse til kongen fra Helsingørs nyvalgte borgmester I. A.
Stenfeldt nedsattes i 1821 en kommission, der foreslog en havn i
Helsingør, og ved kgl. resolution af 19. maj 1824 fastsloges, at havnen
skulle være statshavn, og at der skulle anvendes statsmidler til et
beløb af 70.000 rdl. til den længe ønskede udvidelse. Arbejdet ud
førtes i årene 1826-29, og havnen fik da et areal på ca. 19.700 m2
og en dybde af ca. 5 m. En havneudvidelse fandt senere sted i 1838,
og da der stadig var behov for mere havneplads, optog havnekommis
sionen i 1855 påny drøftelser om havnens udvidelse. Der fremsattes
flere forslag dels om anlæg af en havn syd for den gamle, dels en
nord for denne. Et tredie, billigere forslag om udvidelse af havnen
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ved en udgravning i terrænet mellem byen og Kronborg vedtoges.
Desværre berørte det Kronborgs udenværker, hvorved der påbegynd
tes en senere fortsat indtrængen på Kronborgs område, men det
havde man ikke sans for dengang. Udvidelsen gennemførtes 1859-63,
og havnen fik da et areal på ca. 40.000 m2 og en dybde af 5.7 m.
Det var iøvrigt den eneste betydningsfulde hjælp, som det lykkedes
byen at få lokket ud af staten, efter at denne i 1857 havde frataget
byen øresundstolden og dermed med et slag havde forringet byens
erhvervsvilkår. Ved denne sidste udvidelse måtte Øresunds Told
kammer nedrives, og den trekantede havneplads fremkom, som endnu
findes udfor den østre ende af Strandgade og Stengade. Helsingør
havn har udover det anførte endnu en lang historie, som imidlertid
falder udenfor denne fremstilling.
Allerede inden gennemførelsen af havneudvidelsen i 1820’rne,
men i forbindelse med planerne herom, lykkedes det Løve at få en
skibsbygningsplads umiddelbart øst for Øresunds Toldkammers lille
pavillon og vagthus.
En snes år efter Løves start fik Helsingør endnu et træskibsværft,
idet Poul Barfoed (1820-1904) i 1843 nedsatte sig som skibsbyg
mester i Helsingør. Han var søn af pastor Thomas Barfoed, sogne
præst til Jordløse og Håstrup på Fåborgkanten. Han kom efter kon
firmationen i lære hos skibsbygmester Jens Møller i Falsled, der var
en streng læremester, men kendt for sit fine skibsbygningsarbejde,
uagtet han ikke kunne udføre konstruktionstegninger og heller ikke
forstod at bygge efter tegninger, men byggede „på klamp“ eller
„efter gehør“. Efter læretidens ophør i 1836 tog han i foråret 1837
arbejde hos bygmester Lars Møller, som havde sit værft på Øxenbjerg ved Christiansminde ved Svendborg. Også Lars Møller byg
gede på klamp, men efter Barfoeds opfattelse langtfra med den accuratesse og af det gode materiale som Jens Møller. I de følgende år
var han om vinteren hjemme i Jordløse, men tog om sommeren
arbejde hos R. Dyreborg i Fåborg og P. Hansen i Troense. Da han
imidlertid følte trang til at lære noget nærmere om skibskonstruktion,
tog han med 100 rdl. på lommen, overladt ham af faderen, til Køben-
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havn, hvor han efter noget besvær fik optagelse på skibskonstruktør
skolen på orlogsværftet, hvor han af konstruktør Skifter fik anvist
underkonstruktør Hansen som lærer. På skolen stod han fra kl. 9 til 14
ved tegnebordet og undervistes derefter af konstruktør Hansen hveranden eftermiddag i decimalregning og beregning af skibsdeplacement m. m. Hen på efteråret 1840 følte han sig sikker nok i kon
struktion og beregning til at kunne bygge et skib, og efter at han
havde fået et anbefalingsbrev fra konstruktørskolen, lykkedes det ham
gennem en farbror, der var apoteker i Stege, trods sin unge alder at
få i entreprise at bygge en lille skonnert til konsul Christopher Hage
i Stege. Konstruktionsarbejdet foretog han i vinteren 1840-41
hjemme i Jordløse, og byggeriet foregik fra april 1841 i Stege. Af løb
ningen fandt sted den 29. dec. 1842. Hage blev godt tilfreds med
det færdigbyggede skib. Efter at have modtaget 300 rdl. i afregning
tog han med en Bogense-galease over Königsberg til Antwerpen. På
vejen stod han af i Helsingør, hvor han så nærmere på havnen og på
Løves værft og fandt ud af, at der her var mulighed for ham at bygge
skibe, og ved hjemkomsten fra Antwerpen etablerede han sig i
efteråret 1843 * Helsingør, hvor hans skibsbyggeri fik plads øst for
Løves værft. Senere flyttede begge værfter efter havneudvidelsen
hen på andre pladser (se havneplanen s. 127). I grundkapital lånte
han 1300 rdl. af apoteker Barfoed, der iøvrigt foruden at være hans
onkel blev hans svigerfar. Hans arbejdsstab bestod af to af de tømmermænd, som havde arbejdet for ham i Stege, samt et par lærlinge.
Han fik hurtig berøring med nogle helsingørske skibsklarerere, især
Chr. Borries, der var repræsentant for nogle søforsikringsselskaber.
Gennem reparationer af bjærgede havarister kom han i nærmere
kontakt med købmand I. S. Pontoppidan, der netop havde påbegyndt
en skibsrederivirksomhed ved hjælp af sådanne billigt erhvervede,
mindre skibe. I 1852 optog han sin bror Magnus som lærling og
regnede med senere at optage ham som kompagnon, men da han
allerede i 1856 blev nærmere tilknyttet søassurancevirksomhed, over
drog han værftet til den 23-årige skibsbygger Chr. Rohmann, der
havde fået sin uddannelse hos den bekendte ,,mester“ Benzon i
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Spantemodel i skala i : 24 af skonnerten „Søridderen“, efter sigende udført
1839 af skibsbygmester J. H. Løve, måske som byggemodel for selve skibet,
der søsattes 1841 som det første større skib bygget i Helsingør. Handels- og
Søfartsmuseet.
Frame-model of the schooner “Søridderen”, built in 183g by J. H. Løve,
master shipbuilder, probably as a model for the actual vessel which was
launched in 1841.

Nykøbing F. Magnus Barfoed var på dette tidspunkt kun 19 år
gammel og derfor for ung til at lede værftet. Han tog i stedet nogle
år til England for at studere skibsbyggeriet der, og da han som
25-årig kunne få borgerskab, blev han medindehaver af værftet,
der nu kom til at hedde Rohmann & Barfoed. Poul Barfoed har
fortalt nærmere om sit arbejde i Handels- og Søfartsmuseets årbog

1953Mens Barfoed altså var i stand til at udføre konstruktionstegninger,
og Rohmann må formodes at have lært det hos mester Benzon, var
dette næppe tilfældet for Jacob Løves vedkommende, lige så lidt
som det havde været det for Peter Bache, der endog var uden praktisk
uddannelse, men blot var en naturbegavelse. Løve frekventerede
ikke skibsbyggerskolen på Holmen og var næppe heller på studierejse
i udlandet. Ingen konstruktionstegninger ses at være bevarede fra
hans værft, hvorimod der findes en række halvmodeller, som for
mentlig har været anvendt under skibenes udførelse. Løves faglige
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dygtighed kan ikke betvivles. I 1832 byggede han en 23 fods egetræs
lodsbåd, der var bestilt til czaren af Rusland gennem den russiske
konsul i Helsingør, A. v. Ebeling. Den blev besigtiget af nogle sag
kyndige, der imidlertid ikke fandt den brugelig til formålet, hvorfor
man kom overens om, at Løve skulle tage den tilbage og i stedet
levere en 27 fods båd, der byggedes i løbet af to måneder, og den
viste sig tilfredsstillende. Det var med denne båd, at den bekendte
helsingørske færgemand Jens Lind foretog sin dristige færd til St.
Petersborg for at aflevere båden til de russiske myndigheder.12 Han
roser den gentagne gange, men finder dog også fejl ved båden, hvilket,
som han anfører, „ikke er at undres over, da den blev klappet sam
men i sådan en fart“. Lind anfører dog også, at Løve var en mand,
„hvis sag er skillingen uden ambition“, en hård dom, som nok må
tages med forbehold, da Lind jo var lidt åbenmundet og kritisk.
Løve startede sit værft med reparationsarbejde for øje.13 Det første
år, i 1825, var der kun 3 reparationer. Det steg i de følgende år. Så
ledes var der i 1833 24 reparationer og i perioden 1825-34 inh IIK
Han påtog sig dernæst bygningen af småbåde, bl. a. den ovennævnte
lodsbåd til Rusland. Hans første større nybygning var skonnerten
„Søridderen“, et partsbyggeri med 23 parter, af hvilke Løve tegnede
sig for de 6. Skibet løb af stabelen 2. sept. 1841, ifølge Helsingør Avis
som det første skib, der var bygget i Helsingør. Det fremgår heraf, at
der i hvert fald ikke i byen var nogen erindring om tidligere skibs
byggeri i Helsingør. Afløbningen fandt sted under festligheder og
med pastor Caspar Johannes Boye som taler ved skibets dåb. Skibet
blev i 1848 stillet til disposition for den danske marine. Det tilhørte
i tidens løb forskellige redere, bl. a. flere efter hinanden i København,
men kom i 1878 til Færøerne, hvor det omdøbtes til „Kong Frode“ og
forliste i 1882 under fiskeri i Rødefjord på Island.
Allerede før „Søridderen“s bygning havde Løve optaget sin søn
Jacob Vilhelm Løve (1813-75) i firmaet, der derfor nu hed Løve
& Søn.
Løves byggerier kan her kun omtales kort. I 1858 byggedes skon
nerten „Ida“, opkaldt efter Løves datter Ida, der ejede % af skibet,

To skibe ophalede til reparation på den 1862-63 anlagte Patent Ophalingsbedding i Helsingør. T. h. maskinbygningen til ophalingsdampspillet, i bag
grunden St. Olai kirke med sit kullede tårn. Farvelagt tegning af den hel
singørske tegnelærer Joh. Damm 1866. Handels- og Søfartsmuseet.
The Patent Slipway, Helsingør 1866. Built in 1862-63.

„J. H. Løve“ 1866, der de første 12 år ejedes af Jacob Vilhelm
Løve, skonnerten „Gylfe“ 1867-68, fiskekvasen „No. 26 B“, bygget
1870 til to fiskere i Helsingør, barken „Helsingør“ 1872, der blandt
sine partsredere havde den helsingørske købmand I. S. Pontoppidan,
„Michelle Selchau“ 1875 og „Ivigtut“, der blev bygget i 1875
Kryolitselskabet.
Berømtest blev vel barkskibet „Nordlyset“, der løb af stabelen
i 1852 og „indviedes til bølgerne“ af sognepræsten ved Set. Olai kirke,
J. G. Johansen, som døbte det. Skibsdåb med gejstlig medvirken var
meget sjældne ved koffardiskibe i Danmark, og det er derfor bemær
kelsesværdigt, at dette anføres både om „Søridderen“ i 1841 og
„Nordlyset“ i 1852. Det må sikkert skyldes en speciel interesse herfor
hos familien Løve. „Nordlyset“ anvendtes af Grønlandske Handel i
Grønlandsfarten. Dets kvalitet viser sig ved, at det først udrangeredes
i 1926. Dets galionsfigur er bevaret på Handels- og Søfartsmuseet.
Før skibets ophugning i 1928 foretoges en opmåling af det af
arkitekt J. Friis-Pedersen, og der foreligger altså til dette skib af
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denne årsag tegninger, som er blevet benyttet til den af konservator
Ghr. Nielsen byggede model, som findes på museet. Til udarbejdelsen
af linietegninger anvendte Friis-Pedersen værftets halvmodel af ski
bet, som ligeledes findes på museet.
Samme år som „Nordlyset“ stod på stabel, byggede Barfoed skon
nerten „Danmark“. Efter Rohmanns tiltræden kom fra dette værft
en lang række nybygninger: skonnertbriggen „J. P. Lundwall“, jagten
„Emanuel“ 1858-59, „De tre Brødre“ 1859, skonnerten „Falken“
1863, „Axelstad“ 1862-63, „Johanne“ 1869, „I. S. Pontoppidan“
1869-70. I 1870’erne fulgte endnu 6-7 nybygninger. Flere af disse
skibe var bygget til købmand I. S. Pontoppidan, der blev partsreder i
en række skibe og sejlskibsreder i stor stil som korresponderende reder
for det pontoppidanske rederi, der i 1867 var landets største sejl
skibsrederi med 10 sejlskibe på ialt 2288 kommercelæster (ca. 4600
reg. tons). J. P. Lundwall var en helsingørsk købmand. Han var lige
ledes partsreder. Hans sommerbolig „Belvedere“ er endnu bevaret,
beliggende på Rogertsvej i Helsingør. Den til ejendommen hørende
store have er i den sidste menneskealder udstykket, men miljøet er
bevaret i Helsingør Bymuseum på Marienlyst slot i et maleri, der
viser Belvedere med familien Lundwall spadserende i haven.
Den gamle Løve drev skibsbyggeriet indtil sin død i i860. Under
hans søn Jacob Vilhelm Løve (1813-75) nåede værftet sin højeste
udvikling. På dette tidspunkt var der på begge værfter beskæftiget et
halvt hundrede mand, og der var altid skibe under arbejde enten for
reparation eller nybygning. Løves virksomhed fortsattes i tredie gene
ration af Jacob Vilhelm Løves to sønner Jacob og Vilhelm, indtil
værftet i 1882 overtoges af Helsingør Jemskibsværft og Maskin
byggeri.14
Når skibe skulle repareres i bunden, var man nødsaget til at kølhale
dem, idet man i Helsingør ikke som på Jacob Holms værft i Strand
gade på Christianshavn havde nogen „helling“, hvor større skibe
kunne hales op af vandet i stående stilling ved hjælp af svære spil.
Besværet af denne mangel ansøgte man derfor i 1841 Generaltold
kammer og Kommercekollegiet om tilladelse til anlæg af en sådan
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Rohmann & Barfoeds værft, fra 1882 Helsingør Træskibsbyggeri, med damp
barken „.Hvidbjørnen“ på stablen, bygget til Kgl. Grønlandske Handel som
værftets sidste skib 1887. Foto på Handels- og Søfartsmuseet.

The steam-bark “Hvidbjørnen” (Royal Greenland Trading Co.), built by
Rohmann & Barfoed in Helsingør, 1887.

helling, men sagen vandt ikke kollegiets interesse, og der kom intet
ud af ansøgningen. 20 år efter tog man imidlertid sagen op igen og
fik ved et samarbejde mellem en række interesserede den 14. sept.
1861 dannet „Patentophalingsbeddingen, Interessentskab“ med det
formål at anlægge og vedligeholde en ophalingsbedding. De for
enede anstrengelser fremgår af den bestyrelse, man valgte. Den be
stod af borgmester J. B. Olrik, købmand I. S. Pontoppidan og skibs
bygmestrene Christian Rohmann og J. V. Løve. Beddingen, der fik
plads imellem de to skibsværfter, påbegyndtes i foråret 1862, og den
toges i brug 25. sept. 1863.
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Træskibsbyggeriet i Helsingør nærmede sig imidlertid snart sin
afslutning, men der var plads i byen for et skibsbyggeri efter større
dimensioner. I 1881 grundlagde Mads Chr. Holm (1827-92) et nyt
værft. Han var født under fattige kår, kom i skibstømrerlære og blev
senere skibsbygger og var en tid i Amerika, hvorfra han hjembragte en
formue. I 1871 stiftede han dampskibsselskabet „Norden“. Det for
tælles, at han søgte forbindelse med C. F. Tietgen, men ikke fandt
nåde for den store finansmands øjne, hvorfor han besluttede sig til
at ordne sagerne ved eget initiativ. Værftet måtte opbygges ved ud
foldelse af megen energi og under vanskelige lånevilkår. Det nye
jernskibsværft fik arbejdsrum ved køb i 1882 af Løves værft, hvorefter
det tilbageværende træskibsværft antog navnet „Helsingør Træskibs
byggeri, Interessentskab“. Chr. Rohmann knyttedes straks i 1882 til
det nye jernskibsværft, idet han blev revisor i dette.
I træskibsværftets sidste år udførtes endnu en række nybygninger,
bl. a. dampbarkskibet „Hvidbjørnen“. Det blev bygget 1886-87 til
Grønlandske Handel og var grønlandsfartens første maskindrevne
skib, idet det havde en høj- og lavtryks-dampmaskine på 60 nomi
nelle HK. Det sattes i fart i 1888 og foretog et par grønlandsfarter
om året. Det fik dog ikke så lang og glorværdig en historie som
Løves „Nordlyset“, for allerede i 1895 forliste det på en rejse mod
Julianehåb, hvorunder det måtte søge tilflugt for isen i en havn på
sydsiden af Nunarsiut, hvor det blev skruet ned af isen. Det havde
i sin korte levetid haft en række fremtrædende søofficerer som
førere, I. A. D. Jensen (Bildsøe), T. V. Garde, G. Holm, og R. Ham
mer.15
I 1892 blev Chr. Rohmann optaget i jernskibsværftets bestyrelse,
mens han som dette værfts revisor erstattedes af sin gamle kompagnon
Magnus Barfoed. Samme år døde M. G. Holm, og Rohmann blev da
formand i jernskibsværftets bestyrelse. Baggrunden for tilknytningen
mellem det nye og det gamle værft var naturligvis jernskibsværftets
nødvendighed for udvidelse. Det blev Rohmanns opgave at tilrette
lægge denne udvidelse, og det skete selvsagt ved en fusion. I marts
1896 overtog jernskibsværftet „Helsingør Træskibsbyggeri“ for en sum
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af ca. 80.000 kr. Samtidig købtes ophalingsbeddingen for 150.000 kr.,
og dermed havde jernskibsværftet råderum, indtil det i de senere
årtier dels fik sit område ved havnen udvidet, dels etablerede afde
linger andetsteds i Helsingør, senest på industrigrundene ved Konge
vejen.
Minderne om de gamle træskibsbyggerier i Helsingør findes nu kun
på museerne og lidt vel endnu i nogles erindring. Der findes endnu
ældre helsingoranere, som erindrer villa „Sundeved“ ved Strandstien
(den gamle Strandvej), der tilhørte en af de yngre skibsbygmestre
Løve. Ejendommens seneste private ejer var den franske konsul Fr.
Hansen. Huset blev dernæst købt af statsbanerne, der først benyttede
det som overnatningssted for rejsende togfolk, i lighed med den nu
forsvundne villa „Augusta“ ud mod stranden. I vore dage er også
villa „Sundeved“ nedrevet og erstattet med en nyopført bygning.
Måske er der også ældre folk, der kender „Rohmanns hus“, Allegade
7, hvor Chr. Rohmann boede - umiddelbart ved den arbejdsplads,
han virkede ved i så mange år.

NOTER

1 Ole Jellingsøe i „Fra Frederiksborg Amt“ 1967, 44 f.
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4 Se herom Laur. Pedersen: Helsingør i Sundtoldstiden II, 1929, 194 ff.
5 Knud Klem i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1958, 107.
6 R.A. Liste over skibe hjemmehørende i Danmark.
7 Se herom Laur. Pedersen, anf. skrift, I, 184 ff.
s Knud Klem i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1958, 126 ff.
9 Smst. 139t.
10 Den helsingørske Færgemand Lars Bache. Memoirer og Breve II, 1905,
3 f. og 170 ff.
11 Knud Klem i „Fra Frederiksborg Amt“, 1935, 50 ff.
12 Linds færd til Rusland og hans bedømmelse af Løves lodsbåd er behandlet
i en afhandling af H. W. Harboe og Fr. Kaas: En helsingørsk Færgemands
Ruslandsfart i aaben Baad i „Fra Frederiksborg Amt“, 1912, 51 ff. Karak
teristikken af Jens Lind er givet i foranf. skrift Memoirer og Breve II, 88 ff.
og af Knud Klem i „Fra Frederiksborg Amt“, 1935, 94 ff.
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14 Om Løve og Barfoed se også M. Galschiøt: Helsingør omkring Midten af
forrige Aarhundrede, Kbh. 1960, 186 ff. samt Barfoeds selvbiografi i Han
dels- og Søfartsmuseets årbog 1953, 82 ff.
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WOODEN SHIPBUILDING IN HELSINGØR
Summary

There are no records extant of shipbuilding at Helsingør in earlier times.
Merchants of the town traded with Iceland at a very early date, first inde
pendently then as members of the Iceland Company which made many
donations to the parish church of St. Olav. At the end of the seventeenth
century their ships sailed to far-off lands, France in particular, but there is
no evidence that they had their vessels built in Helsingør. The famous ferry
men of Helsingør, too, ordered most of their boats from other countries,
mainly Sweden.
In spite of the town’s importance during the time of the Sound Dues, when
foreign ships in thousands had to anchor in the roads, Helsingør had no
harbour, only a few quays belonging to the various merchants. But when
after a number of unsuccessful attempts the town got a harbour in 1824
there was space for a shipbuilding yard and one was founded, just east of
the Custom House, by Jacob Hansen Løve. To begin with he only did
repairs, mainly on ferryboats, but he soon started building small craft such as
the 27 ft. boat for the Czar of Russia, which Jens Lind, one of the well
known ferrymen of Helsingør, sailed to St. Petersburg. Later larger vessels
began to leave his yard. The first was a schooner, “Søridderen”, in 1841, and
other fine ships were to follow: the schooner “Ida”, „J. H. Løve” and parti
cularly “Nordlyset”, a barque built for the Greenland Company which was
used on the Greenland run from 1852, when it was built, until 1926. J. H.
Løve was succeeded by his son Jacob Vilhelm Løve, under whom the yard
saw its best days, who was in turn followed by his two sons. There is no
doubt that Løve built ships „by rule of thumb“, without drawings but on the
basis of half block models. Some of these have been preserved.
In 1843 Poul Barfoed started a shipyard next to that of Løve. He was
from the Fåborg district and as an apprentice he too had learned to build „by
eye”, but later on he studied naval architecture at Holmen in Copenhagen.
His yard, too, produced many fine ships. He himself soon went into marine
insurance and left the yard in the charge of Christian Rohmann, who had
received his training under E. C. Benzon, a master shipbuilder of Nykøbing
(Falster), and his younger brother Magnus Barfoed. Rohmann and Barfoed
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built vessels for I. S. Pontoppidan, amongst others, a merchant of Helsingør,
who became the managing owner of a sailing ship company which for a time
was the largest in Denmark. Amongst other merchants of the town who were
part-owners was J. P. Lundwall, after whom a schooner belonging to the
Pontoppidan company was named.
In 1861 Løve and Rohmann in conjunction with I. S. Pontoppidan and the
town council succeeded in establishing a slipway between the two shipyards
and thereby did away with the difficult process of careening.
There were potentialities in shipbuilding in Helsingør at this time. In 1881
Mads Christian Holm founded Helsingør Iron Shipbuilding Yard and
Machine Works, which bought up Løve’s yard in the following year. Christian
Rohmann joined Holm, first as accountant and then as member and later
chairman of the board after the death of Holm in 1892. In 1896 the Iron
Shipbuilding Yard bought up Rohmann’s yard and the slipway, thus
acquiring the monopoly of shipbuilding at the harbour. The firm exists to this
day.

STÅL-MOTORSKONNERT „KAREN“
AF FEJØ
Af

Christian Nielsen

Interessen for gamle skibe og deres historie har i
de senere år været stærkt stigende, og Handels- og
Søfartsmuseets konservator giver her en praktisk
vejledning i, hvordan han har samlet oplysninger
om Danmarks første stal-motorskonnert „Karen“,
der blev bygget til hans fars farbror 1907, og dens
32-årige historie.

Hos mine forældre på Fejø havde vi et billede af en lille hvid
fore-and-aft skonnert ved navn „Karen“, bygget i Svendborg 1907
til min fars farbror, skibsfører A. Rasmus Nielsen på Fejø. Om det
var fordi det var en klipper-skonnert med høje stænger, eller om det
var det hvide skrog der gjorde det, ved jeg ikke, men den stod altid
for mig som det mest fuldkomne skib inden for den danske handels
flåde. Derfor var min skuffelse stor, da jeg i 1930’rne for første
gang så „Karen“ i Fejø havn med en last mursten fra Egernsund.
Stængerne var kortet ned, og skroget var rustent, bulet og sortmalet
og tillige ret ramponeret. Tidens tand havde ikke været skånsom
mod den lille hvide skonnert. „Karen“s svanesang var slut, da den
nu nærmest blev brugt ved havne- og kystsikringsarbejder, og jeg
tabte ærlig talt interessen for den gamle skonnert i nogle år.
Tilfældigt en dag i 1953 fik jeg fat i Svendborg Skibsværft og
Maskinbyggeris jubilæumshæfte 1926-1951, og her genså jeg min
lille klipper-skonnert „Karen“, bygget som det første skib på Johs.
Ring Andersens stålskibsværft i Svendborg i 1907, og denne opda
gelse gjorde, at min interesse for skonnerten vågnede påny.
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Stål-motorskonnert „Karen“ af Fejø, tilhørende skibsfører A. Rasmus Nielsen,
Fejø. Billedet, der hang i forfatterens forældres stue på Fejø, viser skonnerten
under udrustning i Svendborg havn 1907. Agter står skibsføreren.
The steel motor-schooner “Karen” being equipped at Svendborg, 1907.

Ved Svendborgs 700 års jubilæum i 1953 var der på Svendborg
Skibsværfts stand opstillet en model af skonnert „Karen“ af Fejø,
vedføjet følgende data: Danmarks første stål-motorskonnert, bygget
til skibsfører A. Rasmus Nielsen, Fejø. Længde overalt: 67'-o". Største
bredde: i8'-o". Højde: 6'~9". 46 brt., 30 nrt. Dybgående uden last
4'-6". Motor 20/24 hk to-cylindret „Alpha“, Frederikshavn. Fart
uden last 7J/2 knob, med last 6J/2 knob. Kendingssignal NQLS.
Jeg talte med min far, bådebygger Carl Nielsen på Fejø, og med
skibsfører A. Rasmus Nielsens børn, datteren Kamilla, som var min
fars kusine og som boede på Fejø, og hendes bror, sætteskipper
Christian Nielsen, som da boede i Farum; han havde i 1911 fået
skonnerten efter sin far.
Sætteskipper Chr. Nielsen fortalte om sin far og om baggrunden
for at han lod „Karen“ bygge: Skibsfører Anders Rasmus Nielsen
10
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var født på Fejø 31. marts 1848 og havde sejlet fra han var dreng.
28. sept. 1869 fik han styrmandseksamen fra Bogø Navigationsskole,
og senere, 4. okt. 1870, styrmandsbevis fra Magistraten i København.
Han sejlede nogle år som styrmand i islandsfarten, fra foråret og hen
til efteråret, og var kun hjemme på Fejø om vinteren. Her havde
han et lille landbrug, som blev passet af hans kone Karen og deres
børn.
Islandsfiskeriet var strængt, og det var lang tid at være væk fra
kone og børn, så da min bedstefar, bådebygger Christian Nielsen,
i 1894 havde købt en lille skonnert „Niels“, 21 brt., bygget i 1861, fra
firmaet C. A. Qvade i Bandholm, der havde haft skonnerten siden
1865, skrev han til sin bror, der på det tidspunkt var på islands
fiskeri, om han var interesseret i at sejle med skibet. Det var han, og
da han kom hjem i 1894, søgte han 17. nov. samme år sønæringsbevis
på Fejø. Rasmus Nielsen overtog så „Niels“ og sejlede de følgende år
med mel og korn for firmaerne A/S Mariebo Dampmølle, Maribo,
og C. A. Qvade i Bandholm, men „Niels“ kunne kun lade 420 sække
mel og var ved at blive for lille til fragterne. Firmaets ledere talte
med R. Nielsen, om han var interesseret i at få et andet skib, da de
gerne så ham fortsætte med deres entreprise, idet firmaerne ikke
selv ønskede at have eget skib. De tilbød at være behjælpelig med
udbetaling og lån.
R. Nielsen havde, efter at han havde accepteret, mange overvejel
ser med hensyn til, hvad skib han skulle have, men ved samtaler
med Johs. Ring Andersen i Svendborg blev interessen for et stålmotorskib vakt, selvom prisen herfor var den samme som for et træ
skib, der kunne laste det dobbelte. Tilliden til Ring Andersen var så
stor, at selv om det skulle være værftets første stålskib, var R. Nielsen
ikke bange for at give opgaven til dette, og stål-motorskonnerten
„Karen“ blev bestilt. Bilbrevet er dateret Svendborg 1. okt. 1907.
Navnet fik det efter skipperens kone.
Det var efter datidens opfattelse et dristigt foretagende, da man
kun havde lidet kendskab til stålskibes vedligeholdelse og reparatio
ner. Forbrændingsmotoren var også noget nyt og dens driftssikkerhed
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Skibsfører Anders Rasmus Nielsen, Fejø. Portrætfoto fra omkr. 1907, da han
lod „Karen“ bygge som Danmarks første stål-motorskonnert.

Captain Anders Rasmus Nielsen, Fejø, about 1907. He was owner of the
first Danish steel motor-schooner “Karen”.

ukendt, men stålskibets egnethed for fart i is var en fordel, man satte
højt, da det ville give en længere brugstid. Forårs- og vintersejlads i
Smålandsfarvandet og på Limfjorden var ellers vanskelig, da der
tidligt på vinteren og langt hen på foråret kunne være is i disse far
vande. Denne fordel talte vægtigt, selv om prisen 18.000 kr. var stor.
Til sammenligning kan nævnes, at galeasen „Standard“ samme år
blev bygget i Bandholm til samme pris, og dette skib kunne endda
laste det dobbelte; det havde dog ikke motor.
Skonnerten „Karen“ kunne med motor og sejl holde præcise af
gangs- og ankomsttider, og den var med sine 60 tons lasteevne et
passende skib til mel- og komfarten fra Bandholm til såvel havnene
på Limfjorden som på Haderslev og Åbenrå.
icr
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Sejl- og arrangementstegning til stål-motorskonnert „Karen“, tegnet på Johs.
Ring Andersens Staalskibsværft i Svendborg 1907 og visende sejl, rigning,
dæk med luger og ruf. Værftets byggenummer 1.

Sail and arrangement plan of steel motor-schooner “Karen”, built in 1907 at
Johs. Ring Andersens Steel Shipyard at Svendborg as its construction No. 1.
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Den tidligere så smukke skonnert „Karen“, nu „Ormen II“ af Århus, gammel
og udslidt, nedrigget til galease med løs stang på stormasten, stumpede sejl,
spidst mesansejl og stort styrehus. Efter Danmarks Handelsflaade 1939.
Mot or-gale ass “Ormen II” of Århus (ex schooner “Karen”), old, worn and
rigged down. About 1939.

Da i. verdenskrig kom, og der blev mindre med fragter med mel
og kom, var disse fragter ikke rentable, og sønnen Chr. Nielsen, der
som omtalt i 1911 havde overtaget „Karen“, måtte søge andre
laster. Han prøvede først med paketfart mellem Mullerup havn og
Nyborg, men her var også for lidt at sejle med. Fra 1915 til 1920
sejlede han paketfart fra Næstved, og her kom skonnertens lille
dybgående til sin ret, da der kun var 7 fod vand på Susåen. Efter få år
blev dog landevejstrafikken for hård en konkurrent, og i 1920
begyndte Chr. Nielsen derfor sejladsen på Nykøbing Sj. med forskel
lige laster for firmaet A/S C. P. Jensen i Nykøbing Sj. Firmaet
købte samme år „Karen“, da Chr. Nielsen gik i land og i stedet fik
et mælkeudsalg i Gentofte.
I 1924 solgtes „Karen“ til kystskipper Kristen Laursen i Lem
vig, og den fik nu installeret en stærkere motor på 30 hk og kom til
at sejle med sten til høfderne ved Jyllands vestkyst, hvortil den med
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sit stålskrog og ringe dybgående var velegnet. „Karen“ fortsatte i
den følgende tid en i forvejen omtumlet tilværelse med vidt forskel
lige hjemsteder, men dog stadig i de eftertragtede sten- og grus
entrepriser. I 1927 stod skibsfører Rasmus Peter Rasmussen, Frede
rikshavn, som ejer af „Karen“ med hjemsted i Lemvig. I 1930 var
den hjemmehørende i Sønderborg, og det var under dette hjemsted,
jeg i Fejø havn så „Karen“ med en last mursten.
I 1934 fik „Karen“ som alle andre danske skibe nye kendingsbog
staver, nemlig O W O S. Den blev hjemskrevet i Mariager og fik
ilagt en større motor på 42 hk. Næste år solgtes den til Århus og fik
navneforandring til „Ormen II“. Ved samme lejlighed blev den om
rigget til galease. Under ejeren, skibsfører Niels Christian Sørensen,
Århus, fik den i 1937 en endnu større motor på 64 hk ilagt, og det
før så elegante skib fremtrådte nu nedværdiget til galease med stum
pede sejl, kort stang på fokkemasten og stormasten spidset til som
mesanmast.
Gammelt og udslidt sank skibet i Læsø Rende den 25. marts 1939. I
Dansk Søulykke-Statistik fra 1939 star at læse herom: M/Gl. „Ormen
II“ af Århus, 45 brt., bygget 1907 af stål. På rejse fra Hals til Ålbæk
med sten sprunget læk og forlist 25/3 1939 ved Jyllands østkyst.
Søforklaring og søforhør i Vestervig 31/3 1939. Forlisanmeldelse
dateret Oddesund 29/4 1939. Kl. ca. 1.30, da „Ormen II“ under en
ØNØ-lig kuling med snebyger befandt sig i Læsø Rende ca. 5 sømil
ØtNj/^N af Sæby, stoppede motoren. En undersøgelse viste, at der
stod vand op over dørken i motorrummet. Ankeret blev stukket i bund
for at holde skibet op mod søen. Vandet vedblev at stige i skibet, og
da det viste sig umuligt at holde skibet flydende, blev jollen sat i
vandet, og besætningen forlod skibet i jollen. Kl. ca. 2.00 sank
„Ormen II“ på 570 25' 10" N br., io° 41' 15" 0 lgd. på 24 m
vand, hvorefter besætningen roede i land. Anm. Ministeriet må
antage, at forliset skyldes, at skibet har været overbelastet.
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Udsnit af Danmarks Skibsliste („Flagbogen“) 1913 med bl. a. skonnert
„Karen“s data nr. 2 i rækken.

Detail from a page in the official Danish ship's list, 19133 with the dates of
schooner “Karen".

Efterskrift
De fleste af ovenstående oplysninger er samlet hos pårørende til
R. Nielsen samt bragt som bemærkninger i A/S Svendborg Skibs
værft og Maskinbyggeris jubilæumshæfte 1926-1951. Danmarks
Skibsliste 1909-39 og Dansk Søulykke-Statistik 1939 har givet værdi
fulde data og oplysninger.
Ved brug af skibslister må man kende skibets type, navn, bygge
sted og -år og kan derefter finde kendingsbogstaveme, som ikke
ændres, selv om det skifter navn. Således kan man nemt følge skibet
i dets danske indregistreringstid. I 1934 fik alle danske skibe nye
kendingsbogstaver, men da kun få skibe skifter navn, og skibets
eventuelle ex-navne anføres, i hvert fald i de ældre lister op til 1950
(senere kun første gang de optræder med det nye navn), giver dette
som regel ingen vanskeligheder.
Danmarks Skibsliste (populært kaldet Flagbogen på grund af de
korslagte flag på omslaget) er publiceret i årene 1871, 73, 74, 75, 78
( + tillæg 1881), 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 1901, 03, 05, 07,
09, il, 13, 15 og derefter hvert år frem til i dag, med undtagelse af

1943. 45 og 47Der er her givet et eksempel på, hvorledes man kan følge et skib
gennem dets levetid uden større arkivstudier. Hvis man ønsker flere
oplysninger, end Flagbogen kan give, kan man på de pladser, hvor
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skibet har været hjemmehørende, søge videre oplysninger hos sted
lige søfolk, havnefogeder og mæglere, og af dem måske endda igen
få yderligere adresser på skippere og ejere.

STEEL MOTOR SCHOONER “KAREN” OF FEJØ
Summary

The schooner “Karen” of Fejø, built 1907, was the first steel motor schooner
to be built in Denmark, and the first steel ship from the yard of Johannes
Ring Andersen, Svendborg.
It was daring of Captain Rasmus Nielsen, who was then 59 years old, to
want a steel motor vessel. Until then there had been very little experience of
steel vessels or internal combustion engines, their running and upkeep. It
shows his confidence in Ring Andersen as a shipbuilder, because he could
have got a wooden ship, without an engine, but twice as large which would
have carried twice the amount of cargo, for the same price. But it meant
a great deal to Captain Nielsen that a vessel with a steel hull could be used
longer during the winter to transport flour and grain from Bandholm to
harbours on the Limfjord and in South Jutland. And with an engine it was
more likely to arrive on time.
During the First World War it was not possible to keep the schooner on this
route and various other goods routes were tried, unsuccessfully. In 1924
the “Karen” was contracted out for harbour and coast protection work for
which it was ideally suited because of its steel hull and shallow draught. But
unfortunately this earlier so proud schooner became old and neglected before
its time and in 1937 was rigged down to a galeass.
It was wrecked off Læsø in 1939, only thirty-two years old.

TØMMERSKUDERNE FRA LÆSØ
Et kapitel af skudehandelens historie i Danmark
Af

Bjarne Stoklund

Forfatteren, der er professor ved Københavns Uni
versitets Institut for europæisk folkelivsforskning i
Brede, hvortil Olof Hasslof en tidlang var knyttet,
den sidste tid som professor, redegør her for en
meget vigtig gren af den danske skudehandel,
nemlig læsøboernes fart på Sydnorge (specielt
Oslo fjord) og Bohuslen efter trælast. Det er en
trafik, som ikke tidligere har været behandlet og
vurderet efter sin betydning. Når man har talt
om skudehandelen, har man mest tænkt på farten
fra Vendsyssels og Thys vestkyst på Sørlandet i
Norge, men som forfatteren påpeger, har der været
drevet skudehandel fra flere andre danske søfarts
egne.

I Erik af Pommerns forordning for købstæderne 1422 blev for
første gang det princip knæsat, som skulle blive stændersam
fundets gennem de følgende århundreder: Handel og håndværk er
økonomiske aktiviteter, som skal være forbeholdt købstadens bor
gere. Motiveringen for forordningen er klager over, at „den bj’ergning og købmandskab, som i købstæderne burde at være, den har nu
andre mænd på landet, såsom bønder og vornede og forprangere“,
og at „hver der vil, farer og vandrer til nye fiskerlej’er i landet og
køber dér, hvad dem lyster og gør stort forkøb både på sild, kvæg og
al slags købmandskab“.1
Det, man søgte at komme til livs, var en gammel handelstradition,
som rækker bag om købstæderne. Bonden, som ejer skude og driver
handel, er den egentlige bærer af vikingetidens vældige ekspansion.
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I Vestnorge er sådanne farmænd en vigtig faktor i handelen bl. a. på
England langt op i 1200-årene. Også i Danmark har denne bonde
handel så fast en position., at den ikke uden videre lader sig løbe over
ende af de fremvoksende købstæder. Mere end to århundreder efter
Erik af Pommerns bylov fortsætter tovtrækningen mellem bonde og
borger om retten til at drive søfart og søhandel. Mange lokale pri
vilegier gennemhullede lovens princip, og utallige klager fra køb
stæderne viser, at bondehandelen fortsatte ret uanfægtet sålænge, den
blev anset for lønnende af udøverne. Privilegier og klager samt lens-,
byfoged- og toldregnskaber frembyder et fortrinligt materiale til be
lysning af landbefolkningens skudehandel, et materiale, som imidler
tid har været forbavsende lidt udnyttet.
I senmiddelalderen og begyndelsen af nyere tid har vi på nuvæ
rende dansk område at gøre med skudehandel i tre hovedområder:
i ) De sydlige øers handel på Nordtyskland.2 Baggrunden for denne
handel er den tyske kolonisation af Østersøegnene og grundlæggelsen
af en række handelsbyer med Lübeck i spidsen. Dermed var der
skabt et købedygtigt marked for en dansk overskudsproduktion, og
vel at mærke et marked, hvor - med Kristian Erslevs ord — „det
danske landbrug fik Europas priser for sine varer“. En særlig rolle
spillede Lübeck, der ikke som de øvrige tyske Østersøbyer havde et
komproducerende bagland, og som derfor måtte regne de rige land
brugsøer, Lolland og Falster, med til sit naturlige opland. Det var
disse og andre af de syddanske øer, som i første række nød godt af det
nye marked, som bønderne forsøgte at udnytte i skarp konkurrence
med både købstæder og herremænd. Foruden korn eksporteredes
kvæg og heste, og blandt de indførte varer spillede salt, stål og humle
en særlig rolle.
En lang række forbud og forordninger viser, hvad det var for folk,
der drev denne skudehandel: 1442 drejede det sig om bønderne på
Lolland, 1447 om Langelands og Tåsinges bønder. 1450 forbydes den
handel på Tyskland, som drives af „den menige almue og bønder,
som bor og bygger på Møn“. 1547 hører vi om de „bønder udi Lol
land og Falster“, som „må sejle med deres skib eller skuder og udføre
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eller udskibe korn til Tyskland“, og 1561 gentages en udførselstilla
delse for „bønderne ved strandsiden i Bårse herred“ (Sydsjælland).
Jeg har i et tidligere bidrag til nærværende årbog søgt at vise den
nære sammenhæng, der bestod mellem denne bondehandel og silde
fiskeriet ved Skanør-Falsterbo og ved de øvrige fiskelejer i det syd
østlige Danmark.3
2) Vadehavsegnenes handel på Hamburg og Nederlandene* Kyst
sejladsen med vadehavsskudeme var baseret dels på udførsel af tør
fisk, dels på eksport af landbrugsvarer, navnlig stude. De fleste
skuder fandtes i 1500- og 1600-årene i landsbyerne på Tønder
egnen. Herfra afgik hele flåder af småskibe med stude til Holland to
gange hvert forår.
3) Den nordjyske handel på Sydnorge. Forudsætningerne for denne
vareomsætning var, at Danmark havde brug for norsk tømmer, mens
befolkningen i det sydlige Norge behøvede korn og andre landbrugs
produkter fra Danmark. Mens skudehandelen fra de to andre om
råder er meget stedmoderligt behandlet af forskningen, så findes der
en omfangsrig litteratur om den nordjyske, eller rettere om den del
af den, som foregik med de såkaldte sandskuder fra den åbne kyst
i Thy (Klitmøller m. v.) og Vendsyssel (Løkken og Blokhus).5 Når
denne lokale handel har været genstand for så stor interesse, så skyl
des det, at den bevarede sin betydning og sin gamle form meget
længe på grund af manglen på havne i dette område. På Thykysten
mistede sandskuderne deres betydning, da Limfjorden efter gennembrydningen af Aggertangen blev åbnet mod vest, mens der ved Blok
hus og Løkken blev drevet skudehandel til omkring 1900.
De mange arbejder om denne skudehandel har imidlertid været
medvirkende til, at billedet af forholdene i lidt ældre tid er blevet
fortegnet. Sandskuderne synes at have spærret for udsynet, så man
ikke kunne få øje på andre former for nordjysk skudehandel. Selv
Johan Hvidtfeldt går i sin afhandling om skudehandelen i det 17,
århundrede6 ikke ud over de således afstukne rammer og nævner end
ikke skuderne fra andre lokaliteter i området, skønt han må være
stødt på dem i kildematerialet. På den tid var nemlig fartøjerne fra
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Thy og Vendsyssel et talmæssigt ret beskedent indslag blandt de mange
skuder, som hentede tømmer på de sydnorske ladepladser. Hoved
parten af dem kom fra Onsala-halvøen og andre kystlokaliteter i det
nordlige Halland7 samt fra Kattegat-øerne Samsø, Sejerø og navnlig
Læsø. I det følgende skal vi se lidt nærmere på den omfattende
tømmerhandel, som blev drevet af beboerne på sidstnævnte 0.

Læsøboerne og det norske tømmer

Skuderne fra Læsø og de andre danske kystsamfund var ikke ene
om at indlade tømmer på de norske ladepladser. Tværtimod synede
de kun lidt i de stimer af større fartøjer, som i det 16. og 17. år
hundrede trak mod Norge fra Hindelopen, Staveren og andre vest
frisiske byer. Det var det nederlandske erhvervslivs blomstring og det
deraf følgende store behov for træ til skibsbygning, sildetønder etc.,
som satte gang i en tømmerproduktion i Sydnorge. Men det var en
teknisk revolution, der gjorde det muligt at massefrems tille bord og
planker, nemlig den vanddrevne sav, som i 1520’rne og 30’rne vandt
indpas i det østlige Norge. Vandsaven, som vistnok kom fra Sverige,
spredte sig kolossalt hurtigt, og små savværker blev anlagt overalt,
hvor en bæk i vårtiden gav vand nok til en skvatmølle, og hvor der
var udskibningsmuligheder.8
Men også i Danmark var der et stigende behov for indførsel af
fremmed tømmer. 1500-årene var en stor byggetid såvel i købstæderne
som på landet. Under de gode konjunkturer for landbruget skabtes
den danske bondegård i den form, som den stort set beholdt i de
følgende århundreder. De danske skove havde dog ikke kapacitet til
at dække den store efterspørgsel efter tømmer, og man søgte med
forordninger at begrænse træforbruget. I 1554 forbød Christian III
således i et åbent brev til lensmændene i Jylland både brugen af jord
gråvede stolper og egefjæle i væggene (bulkonstruktion).
Fra de norske skove kunne man imidlertid hente ikke blot alt det
fyrre- og grantømmer, man ønskede, men også det eftertragtede ege
tømmer, som ikke blot fandt anvendelse til husenes bærende dele,
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men også var uundværligt til bygning af skibe, bl. a. til den kongelige
flåde. En rationering af også det norske egetømmer var påkrævet.
1548 forbød man eksport af dette træ til andre lande end Danmark,
„da der i Danmark er stor brøst for bygningstømmer, og skovene dér
ikke tåler, at man hugger sådant i dem“.9 I et kongebrev af 1632,
hvori Sørlandets egeskove reserveres for flådebyggeriet, gøres der en
undtagelse, så det danske husbyggeri ikke berøres: „Dog hermed
ikke ment hvis små Danmarksbjælker, bønder kan hugge og til vore
egne undersåtter her udi vort rige Danmark til bygningstømmer for
brødkorn afhænder, enten sådanne bjælker dér af danske indbyggere
hentes, eller og med bøndernes egne skuder og farkoster til Danmark
føres---- “10
Det citerede brev understreger direkte den karakter, den dansk
norske skudehandel havde af direkte vareudbytte: tømmer mod korn.
Det sydlige Norge kunne ikke brødføde sig selv, men måtte importere
korn. Det meste heraf blev tidligere leveret af Rostockerne, som ved
middelalderens slutning dominerede handelen i dette område. Neder
lænderne, som selv var kornimportører, kom oftest til Norge i ballast,
og det blev da danskerne, som kom til at dække det øgede behov for
brødkorn, malt og andre fødevarer. Opsvinget i tømmerproduktionen
betød nemlig velstand og dermed øget købekraft, samtidig med at det
norske landbrug klagede over, at det blev berøvet sin arbejdskraft af
den nye træindustri.
Et blik på kortet vil vise, at Læsø i kraft af sin strategiske belig
genhed var næsten selvskreven til at spille en rolle i denne vare
formidling mellem Norge og Danmark. For læsøboerne kan det nor
ske tømmer imidlertid også opfattes som en redningsplanke på et
kritisk tidspunkt i øens historie. I middelalderen havde saltudvinding
af havvand været øens vigtigste næringsvej. Det var imidlertid en
kolossalt brændselskrævende industri, som i 1500-årene truede med at
ødelægge øens fyrreskov, samtidig med at læsøsaltet stod sig stadig
ringere i konkurrencen med det importerede salt. Man tør gå ud
fra som givet, at læsøboerne allerede i middelalderen har haft egne
fartøjer og vidst at anvende dem, skønt det ikke direkte lader sig
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påvise. Nu tog de imidlertid skridtet fuldtud: saltsydeme blev til
skudehandlere.

Skudehandelen indtil 1660

De første oplysninger, vi har om læsøboemes skudehandel, er fra
slutningen af 1500-årene og begyndelsen af 1600-årene. Den har da et
sådant omfang, at den ikke kan være af helt ny dato. Når vi ved så
relativt god besked om disse tidlige tidsrum, så skyldes det, at told
regnskaberne er bevaret i et ganske usædvanligt stort omfang fra
ladepladserne både i Bohuslen og omkring Oslofjorden. Størst rolle
for læsøboerne spiller de mange ladesteder i den bohuslenske skær
gård, hvorfra der er bevaret toldregnskaber for en række år i tids
rummet 1610-56.11
I dette tidsrum myldrer det med læsøskuder overalt på kysten fra
fjordene i syd omkring Tjörn, Orust og Bokenäset over Tanum sogn
og Kragenäs Kil til Strömmen, Dynekil og Svinesund mod nord.
Materialet er dog ikke af en sådan karakter, at det kan danne grund
lag for en statistisk behandling. Dertil er der for store huller i ræk
ken af regnskaber, og registreringsprincippeme er for uensartede. De
små ladepladser kan enten være behandlet hver for sig, eller de kan
være slået sammen i grupper af skiftende sammensætning, som fx.
Strömmen, Dynekil, Svinesund, Langenäs og Krogen. Skuderne kan
også være anført blot under Nordvigen resp. Søndervigen tolderi eller
sammenfattet i vendinger som den følgende: „Nok oppebåret af no
gen andre små ladesteder af rortold af 12 små skuder af Halland og
Læsø“. Ikke så helt få må antages at have unddraget sig afgiften, for
selv den mest nidkære tolder har næppe formået at føre effektiv
kontrol med de mange og spredte ladesteder, som hørte under hans
distrikt. Normalt var skuderne fritaget for at erlægge varetold, men
skulle betale en fast fartøjsafgift, den såkaldte rortold. De specifika
tioner, som tolderen giver i rortoldregnskabet, kan variere fra blot en
række skipper-navne til oplysninger om fartøjernes læstetal, ladning
og destination.
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Kort over lokaliteter, som er blevet anløbet af læsøskuder før 1660. Cirkler
angiver danske havne, trekanter norske ladesteder (nogle af disse signaturer
repræsenterer flere ladesteder).

Map of places called at by vessels from Læsø before 1660. Circles indicate
Danish harbours, triangles Norwegian loading places; some of these cover
several places.

i6o

Til de mest besøgte lokaliteter hører Uddevalla. Her hentede i
1627 r3 læsøskippere ialt 29 tømmerladninger; 4 har taget last fire
gange, og 1636 kulminerer tallet med 34 fortoldninger. Dette år benogle få læsøskuder til byen, men 1633 er der fortoldet læsøskuder 18
gange, og 1636 kulminerer tallet med 34 fortoldinger. Dette år be
søgte ialt 21 læsøskippere byen; 3 tog ladning tre gange, 7 to gange
og ii én gang.
Meget besøgt var også tre små ladepladser Risholmen, Resteröd
og Bergesnäs, som hørte under tolderen i Anfasteröd syd for Udde
valla. Her blev i 1611 indtaget ialt 49 ladninger tømmer og året
efter, 1612, når tallet op på 56. Til sammenligning kan nævnes, at det
samlede antal fortoldninger dette år på de tre ladepladser var 98. Der
optræder 32 forskellige læsøskippere, af hvilke 14 har indtaget last
én gang, 1 o har været der to gange og 7 har hentet tømmer tre gange
i løbet af tiden fra 30/5 til 9/9 (Jfr. diagrammet s. 161 ).
Ladningerne, som specificeres her og i nogle af de øvrige bohuslenske regnskaber, består af et tømmersortiment, som omfatter lægter,
spær, bord og eventuelt båndstager (til tøndebånd) og brændeved.
Et par eksempler fra 1612 skal anføres:
30/5 indlader Laurids Melchiorsen i sin skude 700 lægter, 4 tylvter
10 alen sparrer og 4 tylvter 7 alen sparrer.
14/6 indlader Laurids Nielsen 800 lægter, 3 tylvter 10 alen spar
rer, 3 tylvter 7 alen sparrer og 4 tylvter hugne bord.
11/7 indlader Poul Mortensen 300 lægter, 1%. tylvter 10 alen spar
rer, 2J/2 tylvter 7 alen sparrer, 5 tylvter hugne bord, 5 tylvter savdel
ler (savede brædder) og 200 båndstager.
8/9 indlader Laurids Nielsen 800 lægter, 1 tylvt 12 alen bjælker,
2% tylvter 10 alen sparrer, 2J6 tylvter 7 alen sparrer, 6 tylvter hugne
bord og i favn brændeved.
Af ladepladserne ved Oslofjorden er det navnlig Frederikshald med
Knivsø på østsiden og en række ladepladser under Tønsberg len på
vestsiden, nemlig Frebergsvig, Snekkestad (Løvesund), Holmestrand,
Åsgårdsstrand samt Sande og Strøm, der besøges af læsøskuderne.12
Deres antal er dog langt mindre end på de bohuslenske ladepladser.
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Juni

Maj
Lars Melchiorsen
Oluf Larsen
Niels Bjørnsen
Albret Larsen
Niels Eskildsen
Anders Nielsen
Lars Jensen
Markus Joensen
Laurids Bjørnsen
Laurids Nielsen
Jens Gad
Erland Nielsen
Henrik Pedersen
Poul Pedersen
Morten Larsen
Christen Larsen
Kasper Jensen
Jens Andersen
Laurids Pedersen
Jens Jensen
Morten Ovesen
Peder Bjørnsen
Anders Andersen
Poul Mortensen
Niels Larsen
Anders Bertelsen
Erik Knudsen
Oluf Nielsen
Mads Jensen
Niels Rasmussen
Laurids Madsen

1
1
1
1
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1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

Septbr.

August

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

Læsøskippere, som i 1612 har indtaget tømmerlast på ladestederne Risholmen,
Resteröd og Bergesnäs syd for Uddevalla. Diagrammet, som angiver tidspunktet
for deres fortoldning, viser at flere skuder ofte fulgtes ad.
Diagram of skippers from Læsø who, in 1612, loaded timber at the loading
places of Risholmen, Resteröd and Bergesnäs, south of Uddevalla. Several
vessels often accompanied each other on the voyage.
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Holmestrand blev således anløbet af 5 skuder i 1610, 4 i 1611, 3 i
1612, 7 i 1613, 6 i 1615 og 6 i 1618. Ifølge regnskabet kom ingen af
disse skuder mere end én gang. I 1620 kom 11 læsøskuder til Holme
strand, deraf 2 to gange.
Samlede opgørelser over læsøflådens størrelse savnes i første halvdel
af 1600-årene, men for visse år i århundredets begyndelse er der be
varet regnskaber for så mange norske ladepladser, at man fristes til at
forsøge at gøre op, hvor mange skuder der ialt var aktive i et enkelt
år. Vi vælger 1612, hvor der findes læsøskuder omtalt i regnskaber
fra 18 ladepladser i Bohuslen og 3 ved Oslofjorden. Materialet er
behæftet med mange fejlkilder. Vi har kun skipperens navn at bygge
på, og dels kan der være flere skippere af samme navn (f. eks. tyder
anløbs tidspunkterne på, at der er hele tre af navnet Niels Lauridsen),
dels kan samme skude muligvis optræde under forskellige navne inden
for samme år. Vi kan derfor ikke komme det nærmere end til at
anslå, at mellem 60 og 70 læsøskuder må have hentet tømmer på
disse ladepladser i 1612.
Hvor sejlede nu disse mange skuder hen med deres tømmerlaster?
De norske toldregnskaber giver kun i sjældne tilfælde oplysninger om
destinationen. I regnskabet for Fredrikshald og Knivsø 1630-31 angav
Niels Andersen af Læsø 2/5 „at han havde taget sin skudes ladning
ved Knivsø med tømmer og lægter, som han agter at forlosse i
Ålborg fjord“ (□: Limfjorden). Det samme angav dette år 5 andre
skippere, mens tre skulle til Mariager fjord og én til Sæby. Året efter
oplyste 8, at de skulle „forlosse“ i Ålborg fjord, én i Mariager fjord,
mens én agtede sig til Fyn. Oplysninger af den art findes også i de
bohuslenske regnskaber fra årene 1627-30, men i mange tilfælde
anvendes blot den lidet oplysende vending: „agtede sig til Dan
mark“. En del opgiver dog også her Ålborg, mens enkelte agter sig
længere sydpå til Næstved, Lolland, Nakskov og Fyn. I regnskabet
fra Nord vigens tolderi 1643-44 anvendes i nogle tilfælde vendingen,
at skipperne „agtede sig ad Bælt“ eller „ad Bælts farvand“. Kun en
enkelt agter sig med sin tømmerlast „ad Sundet“.
Nogle spredte stikprøver i lens- og byfogedregnskaberne bekræfter,
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at de læsøske tømmerskuder har været at finde næsten overalt i de
indre danske farvande. Enkelte læsøskuder optræder i rortoldregnskaberne fra Århus i 1630’rne og 40’me og i de bevarede brudstykker
af Horsens toldregnskab ca. 1650. 1654 losser en læsøskude tømmer
i Vejle.13 I rortoldregnskabet fra Randers 1598-1602 optræder Syl
vester Poulsen af Læsø 2 gange i 1598, Niels Winther 2 gange i 1600
og én gang i 1601. Ligesom man i reglen holdt sig til en bestemt lade
plads i Norge, så synes der at være en tendens til, at man vender
tilbage til det samme afsætningssted.
Ifølge Sorø klosters regnskaber anløb læsøskippere med tømmer
1610 og 1636 Skibsholm havn ved Vårby å nær Slagelse, og i Odensegårds regnskab for 1622 og Dalum klosters lensregnskab 1622-25
nævnes indkøb af bygningsmaterialer fra læsøskuder. Det tømmer,
som klosteret erhverver 1625, opgives at være købt i „Elmoeså“. De
små tømmerskuder synes at have haft et fortrin deri, at de kunne
gå op i åer og lidet sejlbare fjorde som Odense fjord, hvor de større
handelsfartøjer ikke kunne komme. I den forbindelse kan nævnes, at
skuder fra bl. a. Sejrø skal være sejlet op i den nu udtørrede Lamme
fjord i begyndelsen af 1600-årene, hvor de solgte tømmer og andre
bygningsmaterialer til bønderne i Odsherred eller byttede det for
kornvarer.14
Denne evne har sikkert givet læsøboerne et plus også på „Ålborg
fjord“. Skulle man nemlig til den vestlige del af Limfjorden, måtte
man passere de store sandgrunde ved Løgstør, om hvilke det i 1736
siges, at de „gør ligesom skel imellem 2 fjorde, thi derpå falder et
meget grundt vand, og derfor ikke kan flyde uden små fartøjer med
nogen ladning over dem og til Tis ted og de andre købstæder der
ovenfor beliggende.“15 Vi finder læsøboer registreret i denne del af
fjorden bl. a. af tolderen i Skive, som noterer: „Anno 1649 den 3.
juli er Thomas Eskildsen af Læsø kommen her ifor Krabbesholm
land med hans timmerskude og har betalt mig havnepenge ud og
ind. - 1/2 mk.“ Samme år kom yderligere to læsøboer med deres
„timmerskuder“ „for Krabbesholm land“, og det følgende år blev
stedet atter besøgt af tre læsøskuder, de to gengangere fra året før.
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i6io købtes bjælker og lægter af 3 læsøskippere til reparation af
Ørum slot i Thy.16
Arent Berntsen skriver 1656 om læsøboerne, at de „søge deres
næring både med fiskeri, så og meget ved søfarten, i synderlighed
føre de meget bygningstømmer fra Norge ind for Struer, hvor den
største del af Hardsyssels indbyggere det købe.“17 Når læsøskuderne,
som det fremgår af kortet, sjældent er registreret i denne del af fjor
den efter 1660, kan det skyldes, at markedet nu i større udstrækning
forsynes af vestkystens sandskuder. Mere sandsynligt er det dog, at
de da gældende bestemmelser om, at alle, som sejlede ind i Lim
fjorden, skulle fortolde i Ålborg, har bevirket, at skipperne alle an
giver sig til Ålborg, også hvis de agter sig længere ind i fjorden.
1600-årenes mange krige, som ikke mindst blev udkæmpet til søs,
kunne ikke undgå at berøre den læsøske skudefart, og klager over øde
læggelserne mangler da heller ikke. Efter Torstenson-krigen 1643-45
fremfører læsøboerne i en supplikats, „at denne bedrøvelige krigs til
stand haver gjort os fattige folk stor skade udi mange måder, både at
vores næring og bjæring med vores skuder og skibsfart er os forment,
at vi ikke kunne tjene vores føde og næring, og når vores sejlads er
lagt, så haver vi ganske ringe at holde og nære os med, som eders velb.
noksom vitterligt er, at det er vores næring. Desligest haver vi fanget
en stor skade på vores skuder både i Ålborg fjord, Randers, Sæby
og andetsteds, så en part af fjenderne ganske fordærvet og frataget
sejl og redskab, anker og tov og i andre måder med brand ilde med
faren.“ Også de skuder, som lå „i havn“ ved Læsø, var blevet uska
deliggjort af svenskerne, som havde fjernet sejl og redskab fra dem.ls

Skudehandelen i perioden 1660—1710
Efter krigen 1657-60 lyder de samme beklagelser: „at folket på
landet hidindtil med sejlads haver næret sig, indtil nu fjenderne toge
deres småskuder fra dennem, og landet derefter geråden i armod“.19
Vist er søfart og søhandel et risikabelt foretagende i krigstid, men
mulighederne for profit stiger ofte i takt med risikoen. Skønt læsø-
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Kort over lokaliteter, som er blevet anløbet af læsøskuder efter 1660. Cirkler
= danske havne, trekanter = norske ladesteder.
Map of places called at by vessels from Læsø after 1660.
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skipperne utvivlsomt led store tab under de to krige, så kom de for
bavsende hurtigt på fode igen, og deres skudefart oplevede en ny
blomstringstid, som varede til 1710. Det store behov for bygningstøm
mer efter Carl Gustav-krigenes omfattende ødelæggelser har antage
lig sat fart i flådens genopbygning. I 1669 har vi den første af en
række fortegnelser over læsøfartøj erne, deres drægtighed og førere,
og i det år var flåden oppe på 62 skuder og farkoster, altså en stør
relse omtrent som den vi mente at kunne skønne os til i 1612.
Som det ses af tabellen side 167 steg antallet af skibe i de følgende
år for at kulminere i 1671 med 81 skuder og farkoster. Året efter var
antallet 78, hvoraf 59 var skuder og 1 bojert. Disse 60 fartøjer af
kategorien skuder optræder også på en samtidig „liste på alle skibe
og farkoster i hans kgl. majestæts lande.“20 Denne fortegnelse viser, at
Læsøs flåde i hvert fald talmæssigt har hørt til landets betydeligste.
Klart i spidsen ligger København med 6 defensionsskibe, 26 skibe,
94 krejerter, skuder og kitzer samt 20 galioter, smakker og jagter.
Meget få provinskøbs tæder har fartøjer af kategorien skibe, men er
blot repræsenteret i de to sidste kategorier og med langt mere be
skedne tal end Læsø. F. eks. kan nævnes, at Ålborg havde 34 skuder
o.l. og 17 jagter o. L, mens Århus og Flensborg havde henholdsvis
26 og 13 af den første kategori og 13 og 2 af den sidste.
Årene 1673 og 1674 viser en vis tilbagegang for læsøboemes flåde;
nedgangen rammer dog mere de små farkoster (fra 19 til 6) end
de større skuder, som går tilbage fra 59 til 56.
Den skånske krig 1675-79 bragte nye vanskeligheder for Læsøs
søfart. Det hedder herom i 1683: „Er landet i sidste krigstid blevet
ruineret og forarmet, ikke alenes te idet mandkønnet er til hans kgl.
majestæts tjeneste blevet udskrevet, og den største del deraf døde og
borte, men endog idet landmændene samme tid ved kapere er blevet
frataget deres skuder og fartøj, hvormed de sig skulle ernære.“21 At
kaperplagen har været en realitet viser antegnelserne til Ålborg told
regnskab for 1675, som nævner, at skipper Jens Lauridsen af Læsø på
hjemrejse fra Norge med tømmer fik sin skude på 6 læster opsnappet
af kapere under Fladstrand.
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Skuder
(4-16 læster

Farkoster
( i %-4 læster)

Skuder og
farkoster
tilsammen

Både
(/2-1 læst)

12
10
11
20
18

1669
1670
1671
1672
1673
1674

52
61
64
59
58
56

10
15
17
19
18
6

62
76
81
78
76
62

1680

34

2

36

1682
1683
1684

36
40
41

3
2
2

39
42
43

1689
1699

(48)
(29)

(8)
(2)

(56)
(31)

Fartøjer hjemmehørende på Læsø 1669-99. Tabellen er opstillet på grundlag
af skibslister i Læsø toldregnskaber. Sådanne lister mangler for krigsårene
1675-79. Fra 1674 og fremefter er bådene ikke medtaget i skibslisterne. Med
regnet blandt farkosterne er et fartøj på 4 læster, som 1672-84 kaldtes bojert,
1673 galiot. Tallene i parentes er hentet fra fortegnelser i Ålborg toldregn
skaber over skibe, som har ladet og losset der.

Table of vessels registered at Læsø, 1669-99, according to existing ships’
lists and custom’s register. Skuder = bigger vessels (one “læst” = approx.
2 tons), farkoster = smaller vessels, bade = boats.

I 1679 måtte tolderen på Læsø opgive at udfærdige den sædvanlige
fortegnelse til toldregnskabet over skuder og farkoster „af årsag
samme skiberumme og fartøj er nu ved sidste krigs tilfælde en del
borttagen, og en del ligger adspredt på adskillige steder i landene,
hvoraf mange måske befindes fordærvede og udygtige, når de ellers
med tiden indsamles kan“. Samme år blev der med henblik på hærens
transportbehov udfærdiget en „designation over skiberumme i Dan
mark og fyrstendømmerne“,22 og den bekræfter læsøtolderens ud
sagn, skønt han nok har malet med vel mørke farver. Ifølge opgørel
sen lå der på den tid i Ålborg 18 fartøjer foruden 3 „som haver
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deres ladning inde“. Af disse fartøjer var de 8 hjemmehørende på
Læsø, nemlig 7 skuder på 8-12 læster og en krejert på 13 læster; de
angives at kunne føre 10-20 heste hver. Ved Randers lå der blot en
enkelt læsøskude, mens hele 5 var lagt i vinterhavn i Nykøbing Mors,
vel et tegn på, at læsøboerne stadig kom i denne del af Limfjorden.
Værst så det ud for de skuder, der lå ved Sæby: „Hellers er her en del
Læsø skuder til vinterhavn indlagt, hvilke er mesten uden overløb
(o: dæk) ; har og en del lagt her 2, 3 eller 4 vintre, så de måske både
for frygts skyld og af mangel på folk til at føre dennem har stille ligget,
mesten fulde af vand sommeren igennem, så de til tjeneste ejheller
dygtig er“.
Den første skibsliste efter krigen, 1680, omfatter 34 skuder og 2
farkoster, altså en flåde der er halveret i forhold til årene før krigen.
1 de følgende år stiger antallet af skuder imidlertid igen til 41. Fra
1685 og fremefter er der ingen skibslister i Læsø toldregnskaber.
Derimod finder vi i Alborg toldregnskab fra 1689 en fortegnelse over
de skibe, der har ladet og losset ved Alborg toldsted. Blandt dem
nævnes også en lang række fartøjer fra Læsø, nemlig 1 krejert på
24 læster, 47 skuder på 4-20 læster, 5 galioter på 5^2-7 læster, 3
jagter på 3-4 læster og 5 både, alle på J/2 læst. En lignende oversigt
fra 1699 omfatter følgende læsøfartøjer: 3 krejerter på 20-26 læster,
26 skuder på 2-18 læster, 1 galiot på 7 læster, 1 jagt på 4 læster og
2 både på J/2 læst. Da hovedparten af læsøskudeme på den tid for
modes at have anløbet Ålborg, kan disse tal give et vist indtryk af
flådens størrelse, selvom tallene selvfølgelig er noget usikre.23
Det materiale, der står til rådighed for et studium af skudehan
delen efter 1660, er af en noget anden karakter end for det forud
gående tidsrum. Der er nu bevaret reviderede regnskaber fra samt
lige toldsteder år for år. I reglen er det imidlertid ikke selve det
originale regnskab med dets mange detailler til belysning af de en
kelte fartøjer og deres aktivitet, vi har til rådighed, men kun eks
trakter samt regnskabsantegnelserne. De sidste viser sig imidlertid at
være en ganske brugbar kilde, når det gælder læsøskudeme. Ved
revisionen af toldregnskaberne har man sammenholdt skippernes op-
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lysninger om, hvor de agtede sig hen med deres ladninger, med
losningssedleme fra de pågældende toldsteder. Og her er der påfal
dende tit uoverensstemmelser for læsøskudernes vedkommende, så
ledes at vi enkelte år får lange lister over sådanne skuder med oplys
ning om deres ladning, deres oprindelige bestemmelsessted og hvor de
faktisk har losset. Da skuderne sjældent anløber det hjemlige told
distrikt, er det ikke i Læsø toldregnskabeme, vi kan finde disse op
lysninger, men derimod i havne som Alborg, Holmestrand og Frederikshald, hvor læsøboerne lastede og lossede.
Et par prøver skal gives på dette materiale og det billede, de tegner
af læsøboernes aktivitet. I antegnelserne til Frederikshald toldregn
skab 1686-87 nævnes en række danske og norske fartøjer, som har an
givet sig med tømmerlast til adskillige steder i Danmark, men deres
ankomst har ikke kunnet findes i de respektive toldbøger. Tolderen
har vedføjet oplysninger om, hvor ladningen faktisk er blevet udlos
set. Det drejer sig om følgende læsøboer:
]ens Bjørnsen med en skude på 12 læster, angivet sig til Læsø. - At
test fra Nyborg.
Albert Bjørnsen (15 læster) angivet sig til Nyborg. - Attest derfra.
Jens Bjørnsen (12 læster) angivet sig til Nyborg. - Findes dér, men
har angivet sig videre til Svendborg, hvor han ikke findes. - Ud
sejlet 21/5 og udlosset i Fredericia 14/6.
Albert Bjørnsen (15 læster) angivet sig til Nyborg og derfra til Nak
skov, hvor han ikke findes. - Attest for losning i Kolding.
Lars Jensen (12 læster) angivet sig til Nakskov. - Losset i Rørvig.
Jens Bjørnsen (12 læster) angivet sig til Nyborg. - Losset i Frede
ricia.
Ambrus Nielsen (13 læster) angivet sig til Ålborg. — Losset i Frede
ricia.
Albert Bjørnsen (15 læster) angivet sig til Holbæk. - Losset i Vejle.
Jens Bjørnsen (12 læster) angivet sig til Ålborg. - Attest derfra.
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Antegnelserne giver et glimt af en håndfuld flittige læsøskippere,
hvoraf navnlig Jens og Albert Bjørnsen synes at have sejlet de indre
danske farvande tynde med deres tømmerladninger. Lignende anteg
nelser findes fra de følgende år både herfra og fra Holmestrand. Lad
os nøjes med at supplere med nogle eksempler fra det følgende år,
1687-88, hvor de to Bjømsen’er stadig optræder:

Lars Albertsen (13 læster) angivet sig til Fredericia. - Losset i
Nyborg.
Jens Bjørnsen ( 12 læster) angivet sig til Læsø. - Losset i Nyborg.
Lars Jensen ( 11 læster) angivet sig til Nyborg. - Losset i Svendborg.
Bertel Larsen (13 læster) angivet sig til Nyborg. - Losset i Karre
bæksminde.
Bertel Larsen (13 læster) angivet sig til Nyborg. - Losset dersteds.
Albert Bjørnsen (15 læster) angivet sig til Holbæk. - Losset i Had
sund.
Kun sjældent ses der at være så tvingende grund til at ændre ud
losningssted som for Peder Sørensen, som skulle til Nyborg, men „be
meldte skiberum er under Rørvig toldsted på land dreven og hans
ladning sammesteds vorden losset/4
Hvis en skipper angav sig til en havn i kongeriget og i stedet havde
losset i Slesvig, kunne det være for at unddrage sig den udenrigstold,
som i så fald måtte betales. Det gælder således fire skippere, nævnt i
antegnelserne til Holmestrands toldregnskaber 1686-87, som havde
angivet sig til byer som Kolding, Middelfart og Assens, men i stedet
viste sig at have udlosset i Flensborg og Åbenrå.
Antegnelserne fra Ålborg viser sammen med andet materiale, at
læsøboerne efter afståelsen af Bohuslen ved Roskildefreden har kon
centreret deres aktivitet omkring Oslofjorden, hvor de henter tøm
mer først og fremmest i Frederikshald og Holmestrand og i mindre
udstrækning i havne som Moss, Christiania, Drammen, Tønsberg og
Langesund. Tømmerladningerne afsættes overalt i Danmark og i
Slesvig, som det fremgår af kortet på side 165.
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Læsøskippere som i 1705 har betalt strøm told ved Fredericia for passage af Lillebælt. Pilene angiver tidspunktet for
passagen samt retningen (nedad = sydgående, opad = nordgående).
Diagram of skippers who, in 1705, paid the dues at Fredericia for passage of the Little Belt. The arrows show the
direction to the north or, turned down, to the south.
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Tabellerne over Øresundstoldregnskaberne viser, at kun nogle få
læsøskuder passerede gennem Øresund hvert år; tallene er dog lidt
større i begyndelsen af 1690’erne. Så godt som alle skuderne synes at
have fulgt bælterne, når de skulle til de sydligere dele af riget, og
størst rolle spillede sejlleden langs den jyske østkyst gennem Lille
bælt. Ved passagen af Lillebælt blev der opkrævet en strømtold
ligesom i Sundet og Storebælt, men regnskaberne for den er i mod
sætning til de øvrige ikke bearbejdet og udgivet. De er desværre først
bevaret for årene efter 1700, men disse regnskaber giver til gengæld
et detailleret billede af den læsøske skudefart i det sidste årti, hvor den
endnu var af nogen betydning.
1701 passerede 12 læsøskippere Lillebælt ialt 25 gange. 1702 kom
10 skippere 29 gange, og 1703 var tallet 15 skippere og 37 passager.
For året 1704 mangler regnskabet, men 1705 kom atter 15 skippere
og gjorde det år hele 44 passager. 1706 daler tallene til henholdsvis
9 og 18, 1707 ligger de på 12 og 33, 1708 på 8 og 22. I 1709 kom
8 skippere gennem bæltet ialt 19 gange.
Diagrammet side 171 viser tidspunkterne for læsøskudernes pas
sager i 1705, det år, da Lillebæltstrafikken kulminerede. De syd
gående skuder kommer alle fra Frederikshald, Holmestrand eller
Tønsberg og medbringer tømmerladninger, som afsættes rundt om i
de sydjyske, fynske og slesvigske købstæder. Når skuderne atter sætter
kursen nordpå mod et af de norske ladesteder og passerer Fredericia
er de så godt som alle ballastet. Kun tre har det år returladning med.
23/7 passerer Oluf Pedersen med sin 20 læsters skude med 36 tdr.
rug og 6 tdr. malt fra Haderslev på vej til Frederikshald. Dagen efter
passerer Poul Albretsens 13 læsters skude med 80 tdr. rug ombord
fra Fredericia med samme bestemmelsessted. 19/8 kommer Laurids
Lauridsen med en skude på 9 læster, som skal til Holmestrand med
16 tdr. rug og 20 tdr. malt fra Middelfart.
I året 1710 kom der ikke en eneste skude fra Læsø gennem Lille
bælt. De fornyede krigshandlinger synes at have standset skudehan
delen i hvert fald på disse kanter, men det blev ikke et forbigående
fænomen. Læsøskudeme vendte ikke tilbage efter fredsslutningen. I
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1720’me er der blot en enkelt eller to læsøskuder om året, hvis pas
sage registreres af tolderen i Fredericia.
Den store nordiske krig kom i realiteten til at sætte en stopper for
det kapitel i Læsøs historie, som stod i tømmerskudernes tegn. Vi skal
i et afsluttende afsnit vende tilbage til skudehandelens ophør og de
ændringer, der sker med læsøboernes sønæring i første halvdel af
det 18. århundrede. I det følgende skal vi forsøge at samle de oplys
ninger, som står til rådighed, til en nærmere karakteristik og analyse
af læsøboemes skudefart, som trods forskellige ændringer alligevel
bevarer sit særpræg hele den behandlede periode igennem.

Fartøjer og havneforhold
Om læsøskudernes udseende og konstruktion har kildematerialet så
godt som intet at fortælle. I 1679 siges de ved Sæby oplagte fartøjer
at være „mesten uden overløb“ (□: dæk)24, og andetsteds karakteri
seres de som „åbne skuder“. De synes at være bygget på øen, og dette
forhold er nok én af forklaringerne på, at læsøflåden retableres så
hurtigt efter krigene. I toldregnskabet 1682 savner revisionen vinterlejepenge for to skuder, hvortil tolderen bemærker, at han ikke har
villet opkræve denne afgift „af ommeldte 2 nybyggede skuder, førend
de havde sejlet“. Man må vel slutte af dette og af flere lignende
eksempler, at skuderne er blevet bygget på øen. I oversigten over
indførte varer, som tolderen udfærdigede i 1670’erne og 8o’erne, er
der ikke sjældent tømmer, som må være bestemt til skibsbygning. I
1669 registreres således 7 tylvter „indholdt træer“, 1670 2 tylvter
„krumholt træ“ og 1684 1^2 tylvt „krumholt“.
Et mere direkte eksempel på det lokale skibsbyggeri leverer told
regnskabet fra Uddevalla. Under den 4. maj 1642 noterer tolderen
her: „Angav Claus Mortensen af Læsø sin liden skude à 3 læster,
som han havde indlad (et) udi lidet egetømmer af krumholt til hjælp
at bygge sig en skude med derhjemme på Læsø så og lægter til hus
behov, er dermed fri.“ Claus Mortensens fartøj på 3 læster hørte til
de mindste og må henregnes til den kategori, som de senere skibs-
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lister kalder farkoster. Utænkeligt er det ikke, at han går igang med
skibsbyggeri for at skaffe sig en større skude. Det kan selvfølgelig kun
blive formodninger, men vi kan i hvert fald konstatere, at der år
hundredet igennem er en tendens til at bygge stadig større fartøjer.
Fartøjernes drægtighed opgives i læster, som groft kan omregnes til
det dobbelte i tons (i læst = 2 tons). I de ældste toldregnskaber
er der kun undtagelsesvis givet oplysninger om læstetallet. En af und
tagelserne er Uddevalla i regnskabsåret 1636-37, hvor byen blev be
søgt af 29 læsøskuder: 2 skuder på 8 læster, 2 på 7, 14 på 6, 1 på 5,
6 på 4 og 4 på 3 læster. Skuder på 6 læster er tydeligt nok den mest
almindelige størrelse på den tid, og udregner vi et gennemsnitligt
læste tal for fartøjer på 4 læster og derover (svarende til skibslisternes
kategori: skuder), får vi tallet 5,7. Lad os til sammenligning tage
skibslisten fra Læsø toldregnskab for 1669, som omfatter 52 skuder på
4 læster og derover med 16 læster som det højeste tal. Det gennem
snitlige læste tal for disse 52 skuder ligger på 8,7.
Skibslisten for 1683 omfatter 40 fartøjer af kategorien skuder,
stadig med 16 læster som det højeste tal, men nu med et gennemsnit
på 10,5. I året 1705 passeredes Lillebælt af 15 læsøskuder med 20
som det største læstetal og med et gennemsnitligt læs te tal på 12,2.
Blandt de 15 registrerede skuder mangler eksempler på den største
fartøjstype, krejerten på 20-25 læster, hvoraf Læsø i 1699 havde 3.
Skønt tallene fra 1636-37 og 1705 ikke med sikkerhed kan siges at
være repræsentative, så er der dog ingen tvivl om, at der i løbet af
århundredet kan påvises en væsentlig stigning i skudernes størrelse.
I første halvdel af 1600-årene har læsøskudeme stort set været af
samme størrelse som de „sandskuder“, der brugtes på vestkysten af
Thy,25 og de synes ligesom sandskudeme at være blevet taget på land
i vintertiden, når der ikke blev sejlet. Når der i 1626-27 udvises træ
af øens fyrreskov „til ruller og andet bøndernes behov“,26 da må der
hentydes til de ruller, som brugtes ved ophalingen af skuderne. I
1660’eme og 70’erne var der endnu en del af skuderne, der blev truk
ket på land på øen om vinteren. Tolderen bruger i disse år den
stående vending: „Skuder og fartøjer ligger en del deraf oprullet her
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på landet og en del på adskillige andre steder oplagt til vinterhavn.“
I skudefartens sidste periode var alle fartøjer lagt i vinterhavn andet
steds, de fleste i Ålborg. I en erklæring 1720 i Læsø tingbog hedder
det, „at skibsfolk både fra Læsø og andetsteds af alders tid til at
kunne nogenlunde bjærge deres skiberumme for isgang og storm nød
vendig har måttet lægges dem i vinterhavn på fjorden (ved Ålborg)
uden for Kattesunds gade.“27
Skudernes tiltagende størrelse må have været én af årsagerne til,
at man i slutningen af 1600-årene helt opgav at have skuderne i vin
terhavn ved Læsø. En anden væsentlig årsag var, at øens naturlige
havn efterhånden blev mere og mere ubrugelig på grund af kraftig
tilsanding. Endnu omkring 1800, da birkedommer Bing udgav sin
Læsø-beskrivelse, kunne man udpege stedet for denne havn ved
Evbakken østligt på øen: „I gamle dage har her været den bedste
havn østen under øen og et så bekvemt indløb, at beboerne, med
deres i den tid ejede store skuder, kunne løbe tæt under landet og
gøre fast ved det dér stående pakhus“.28 Om dette pakhus berettes
1728, at det „står ved nordost kant af landet ved et sted, hvor havet
bugter sig, og hvor der i fordum tid har været en god havn, men nu
af sand er så fyldt op, at en båd på 4 tdr. ej kan komme landet nær på
40 favne. Dette pakhus har været indenfor havet med et skønt ege
bolværk og samme opfyldt med store sten og grus“, som nu imid
lertid er næsten helt bortskyllet af havet.29 Skuderne var da henvist
til at benytte en af de to „udhavne“ (ankerpladser), Varbjergsdybet
og Alsdybet, som begge lå ret langt fra land og var vanskelige at
komme til som følge af udgrundene.30
Tømmerhandel og fragtfart

Af den kronologiske fremstilling vil det være fremgået, at læsøskudeme alle hentede tømmerladninger i Norge til salg i Danmark,
og at de vendte tilbage enten i ballast eller med en større eller mindre
ladning af landbrugsprodukter til afsætning i Norge. Vi skal nu for
søge at se lidt nærmere på denne handels form og organisation, så
vidt det spredte og sparsomme kildemateriale tillader det. Drev
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læsøboerne handel for egen regning, eller sejlede de blot fragtfart for
andre?
For at besvare dette spørgsmål må vi først se lidt på tømmerhan
delen i almindelighed, således som den var udformet i det sydøstlige
Norge. Vi har tidligere nævnt, at den blomstrer op i første halvdel
af 1500-årene som følge af en kraftig hollandsk efterspørgsel og det
store tekniske fremskridt, som vandsaven betød. Bønderne regnede det
for hævdvundne rettigheder at kunne hugge frit i skoven og frit
udnytte elves og bækkes vandkraft, og under indtryk af de gode
priser på tømmer skød små vandsave frem overalt, hvor der var vand
nok under vårflommen, og hvor der var udskibningsmuligheder inden
for rækkevidde. Dette forhold, at tømmerhugsten og savværksindu
strien var stærkt decentraliseret og for en væsentlig del i hænderne
på bønderne, kom til at sætte sit præg på tømmerhandelen i dens
første periode. Tord Pedersen har gjort opmærksom på det karakteri
stiske træk, at den tidlige trælasthandel „hadde karakteren av en
fuldstændig detaljhandel. Aldrig mottok en skipper hele sin ladning
hos en enkelt sælger, men kjøpte den i småpluk på mange hold, hos
8, 10 eller 12 forskjellige leverandører. Det overveiende antal av sæl
gerne hørte til bøndernes klasse.“31
Til forskel fra de hollandske skibe, som ankom ballastede, så skal
de danske småskuder almindeligvis have medbragt fødevarer som
returfragt fra Danmark. Det var omkring 1600 meget brogede lad
ninger af mel, malt, gryn, brød, flæsk, fisk, navnlig makrel, øl og i
efterårsmånederne lidt frugt, især æbler. En fuld ladning af sådanne
mere eller mindre forarbejdede levnedsmidler oversteg langt værdien
af en tømmerladning.32 Varerne blev solgt eller bortbyttet direkte fra
skuderne til forbrugerne, altså udenom købmændene i de norske
byer.
Det er klart, at både denne danske fødevarehandel og navnlig
handelen mellem bønderne og hollænderne rundt om på de små lade
steder måtte være en torn i øjet på borgerskabet og opfattes som en
alvorlig krænkelse af deres privilegier. 1600-årene er da også én lang
kamp mellem borgerskab og bønder om kontrollen over tømmer-
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Prospekt af den inderste del af Oslofjorden med Kristiania og Drammen i
i65o’erne. Nord til højre. Udsnit af tegning i Riksarkivet, Oslo.
Map from the 1650's of the inner reaches of the Oslo Fjord (north to the
right), with Kristiania (now Oslo) and Drammen.

handelen. Et kompromis undervejs var bestemmelsen fra begyndelsen
af århundredet om, at de danske skuder måtte have 4 såkaldte „liggedage“, hvori de måtte sælge deres varer frit direkte fra skuderne.
Efter udløbet af denne frist måtte der kun handles med de norske
købmænd.
12
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Oscar Albert Johnsen har skitseret udviklingen i trælasthandelen
ved Oslofjorden på følgende måde: „Til å begynne med var det
vesentlig landbefolkningen, som drev den nye industri og den nye
handel. Hollenderne la med sine koffer og kreierter til i snart sagt alle
havner og kjøpte trelasten av bøndene eller godseierne. Men også
byborgerne kom tidlig med, og de innskrenket sig ikke til å kjøpe
trelast for å selge den igjen til utlendingene; de søkte også meget
tidlig å sette sig fast på de viktigste ladesteder og fortrenge bonde
handelen. Snart krevde de høilydt, at denne skulde forbydes. De hev
det med styrke, at bøndene av uforstand solgte trelasten til utlen
dingene for en altfor lav pris, og at deres ukontrollerte og uinn
skrenkede adgang til å selge vilde ha landets avskogning og ruin til
følge. Eftersom skogene uttynnedes i kystbygdene, og trelasthandelen
mere og mere samledes ved munningen av de store elver, hvortil
tømmeret kunne fløtes fra de indre, skogrikere landdistrikter, blev
også trelasthandelen for hovedmassens vedkommende uvilkårlig kon
sentrert i de byer og ladesteder som lå beleiligst til for eksporten, og
ved byprivilegierne av 1662 fikk endelig borgerne si tt krav på enerett
til trelasthandelen gjennemført.“33
Noget andet var så, om man effektivt formåede at håndhæve denne
eneret rundt om på de mange, vidtspredte ladepladser. I Tønsberg
grevskab trivedes i hvert fald bondehandelen i bedste velgående
endnu 30 år senere og blev tilmed protegeret af grev Wedel Jarls
berg. 1691 sender borgerne i Tønsberg en klage til kongen over bøn
dernes handel med hollænderne, som de ønsker forbudt. Danske
kancelli udbeder sig en erklæring herom fra greven, som bl. a. svarer:
------det er vitterlig, hvorledes grevskabets bønder udi Stokke, Amadal, Skjee, Andebu og næs tliggende sogne af arildstid har haft den
frihed at sælge deres ringe, der udi egnen faldende små last af
humlestager, spær, små bjælker etc. udi Melsomvig, ikke til hollæn
derne, såvidt mig vitterligt er, som her angives, mens til nogle „Lessøe
bønder“, som dér er vant til at komme og for rede penge af bonden
at købe hvis ringe last, som før er meldt, der kan falde, og fast lige
beskaffenhed har det haft udi Frebergsvigen og Sandesogn etc.,
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hvorved almuen sig hidindtil meget bedre befunden, end når de imod
al billighed skal tvinges med største umage og fortræd til---- at føre
deres last til byen Tønsberg eller Holmestrand, og der for halv værdi
sælge deres last til en del fanter, som intet andet har at give udi
betaling end „forlegene“ varer og rådden sild etc.“ Det er ikke godt
for bonden at komme i købmandens kløer, mener greven, thi man
har ingen eksempler på, at bonden har fordærvet en købmand, men
desværre utallige eksempler på det omvendte.34
Karakteristisk nok finder vi her læsøboerne som bærere af den
gamle tradition for handel direkte med de norske bønder. Det er
denne „detailhandel“ med tømmer, som er forudsætningen for læsø
boernes skudefart, og som den står og falder med. Det var en handel,
som kunne drives af enhver, som havde rådighed over en skude samt
nogle få daler eller et lille parti fødevarer. Var indsatsen beskeden,
var fortjenesten det til gengæld også. I 1650 var der omfattende
byggearbejder igang på den nu forsvundne Hals kirke på Læsø, og
det gav kirkeværgen Kjeld Madsen meget ekstra arbejde. Han
noterer derfor i kirkeregnskabsbogen: „Haver jeg været hjemme
denne sommer og forsømt min skude 2 rejser og kunne have fortjent
mig gode penge og haver hver dag haft møje og arbejde - derfor er
bevilget penge 8 dir.“35 8 daler er altså, hvad Kjeld Madsen tilkender
sig selv som erstatning for tabet af en sommers handelsrejser. Han
hører til de skippere, som i 1640’me hentede tømmerlaster i Udde
valla, og netop herfra giver toldregnskabet for 1646-47 undtagelses
vis oplysninger om værdien af de tømmerladninger, som udføres af
læsøskudeme. De anslåede værdier varierer fra 5 til 20 daler.
Der kan næppe være tvivl om, at det normale hele skudehandels
perioden igennem er, at læsøboerne køber og sælger tømmer for egen
regning. Når der i Uddevalla-regnskaberne fra i62o’rne nævnes en
kelte læsøskuder, som er fragtet af borgerne i Uddevalla, så synes det
at være de undtagelser, som bekræfter reglen.
Desværre får vi blot i meget sjældne tilfælde oplysninger om,
hvorledes tømmerlasten er blevet tilvejebragt. En sådan undtagelse
finder vi i toldregnskabet for Frebergsvig og Snekkestad for året
I2d
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1613, som er gengivet i uddrag som bilag på s. 193 ff. Om 7 af de
læsøskippere, som det år besøgte de to små ladesteder, er det oplyst,
af hvem de har købt deres tømmer. For dem alle gælder, at de ikke
har købt af én enkelt, men af 4-7 forskellige sælgere. Tilsammen har
de 7 skippere haft forbindelse med ikke mindre end 31 trælast
handlere blot ved dette ene besøg i juni 1613. Eksemplet falder godt
i tråd med det, der tidligere er sagt om den norske tømmerhandel i
almindelighed.
Også om afsætningen af tømmeret er kilderne karrige med oplys
ninger, men de få der findes understreger handelens „detailkarakter“.
I de tidligere nævnte lensregnskaber fra Dalum kloster i 1620’rne er
registreret køb af en mængde tømmer til byggearbejder på klostret,
og det er karakteristisk, at det købes i småpartier af fynske, halländ
ske, bohuslenske og andre skippere. 20/5 1622 købes af Anders Niel
sen af Læsø 400 lægter, 5 tylvter deller og 1 tylvt 10 alen træer.
Året efter købes tømmer af 4 forskellige læsøboer: 24 tylvter deller
af Laurids Albretsen, 100 lægter af Niels Jensen, 7 tylvter deller af
Søren Lauridsen og 6 tylvter deller af Laurids Mortensen. Her som
i de omtalte regnskaber fra Sorø kloster og Ørum len er det helt
klart, at det er læsøboerne selv, der er sælgere af tømmeret, og at dette
ikke blot er indkøbt i småportioner, men også viderehandles på
samme måde.
At læsøboerne også senere i århundredet handler for egen regning
sandsynliggøres af antegnelserne til toldregnskaberne. De viser i hvert
fald, at læsøskipperne ikke fører deres tømmer til nogen bestemt
modtager, men opsøger kunderne, hvor de forventes at være. Det er
dette, der til toldrevisionens fortvivlelse fører til, at læsøskudeme
hyppigt losser helt andre steder end der, hvor de har angivet sig til.
Nogle eksempler herpå er anført på s. 169 f. Som supplement skal
her blot nævnes endnu et meget oplysende eksempel fra Tønsberg
toldregnskab 1685. Peter Poulsen af Læsø har angivet sig til Frede
ricia, men man savner losningsseddel derfra. Svaret lyder, at „efter at
han udi Assens ej kunne forhandle sin ladning, er han gået til Frede
ricia igen, og der sin ladning forhandlet og udlosset---- “. Laurits

Prospekt af Ålborg omkring 1675. Efter P. H. Resens Atlas Danicus.
View of Ålborg, about 1675.

Jensen havde samme år angivet sig til Fredericia 2 gange; på den
første tur havde han losset i Karrebæksminde ved Næstved, på den
anden ved Skelskør.
Det er vanskeligt at blive klar over, i hvilket omfang læsøboerne
har medbragt returladninger til Norge i form af korn og andre land
brugsprodukter. Det er mit indtryk, at det ikke har været alminde
ligt før 1660, når bortses fra de hjemmeproducerede varer, som skal
omtales nærmere i det følgende. I de sidste årtier af århundredet
synes i hvert fald nogle af skuderne at tage aktivt del i fragten af
korn, malt og andre fødevarer til Norge. Denne handel, som blev
stimuleret af, at danske landbrugsprodukter fra 1669 fik en fortrins
stilling på det norske marked, lå i høj grad i hænderne på købmænd
fra Ålborg, og det er da også herfra, de fleste læsøskuder har deres
kornladninger.
Antegnelserne til Ålborg toldregnskab kan give et indtryk af disse
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returfragter. 1674 savner man losningssedler for en række læsø
skuder, som er afsejlet fra Ålborg. Af svarene fremgår det, at
Mads Nielsen har losset 60 tdr. rug, 246 tdr. malt og 22 tdr. mel i
Drammen, men er forlist på hjemvejen;
Albret Lauridsen har losset 64 tdr. rug og 92 tdr. malt ved Moss
toldsted;
Anders Dinesen har losset 76 tdr. rug og 150 tdr. malt i Drammen;
Laurids Madsen har losset 228 tdr. byg og malt samt 8 tdr. rug i
Frederikshald;
Niels Nielsen har losset 440 tdr. malt i Christiania;
Niels Nielsen har losset 400 tdr. byg og malt og 100 tdr. rug i Frede
rikshald;
Laurids Poulsen har losset 300 tdr. malt i Christiania;
Niels Nielsen har losset 100 tdr. malt og 20 tdr. mel i Frederikshald;
Albret Lauridsen har losset 20 tdr. rug og 140 tdr. byg på Moss
toldsted;
Jens Lauridsen har losset 130 tdr. rug og 292 tdr. byg og malt i
Drammen;
Niels Nielsen har losset 440 tdr. byg i Langesund.
En antydning af, at det her drejer sig om fragtfart for Ålborgkøbmænd, giver et notat i Ålborg toldregnskab 1683. Søren Termansen af Læsø har været i Norge med 380 tdr. malt og nogle andre
fødevarer, men er forlist på hjemrejsen. Tolderen skriver: „Det er i
guds sandhed desto værre alt for vist at hosbemeldte skipper med sit
folk samt skude og indehavende ladning på hjemrejsen ganske
forgik, som troværdige folk bragte kundskab her til stedet derom, de
det i søen havde set, og var vel nogle---- borgere her på stedet, som
mistede nogle hundrede daler rede penge med samme skipper.“ Denne
fragtfart fra Ålborg indvarsler en ny tid, hvor Læsøs skudefart enten
indstilles eller flyttes til købstaden.
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Eksporten fra Læsø

En helt anden karakter har de beskedne og ofte ret blandede lad
ninger af fødevarer, som kildematerialet nu og da røber eksistensen
af. De nævnes i årene 1610-15, fordi der i disse år skulle erlægges
told af sådanne varer. Flere af læsøskudeme medfører på den tid
fisk, bl. a. makrel, som må være nedsaltet, da ladningen angives i
tønder. Andre læsøskuder medfører brød, som ligeledes angives i
tønder. 1612 kom følgende skippere med brød til Frebergsvig og
Snekkestad ladesteder: Thomas Eskildsen med 5 tdr., Laurits Jensen
med 3 tdr., Thomas Eskildsen med 6 tdr., Anders Jensen med 3 tdr.
brød og 2 tdr. malt. Samme år kom Niels Jensen med 3 tdr. brød til
Holmestrand, Niels Pedersen med 8 tdr., Niels Lauritsen med 4 tdr.,
Niels Eskildsen med 4 tdr., Laurits Nielsen med 7 tdr. og Peder Niel
sen med 8 tdr. (Jfr. eksemplerne fra det følgende år, som er gengivet
i bilaget). Fra de samme år er der også enkelte eksempler på brød
indført til de bohuslenske ladesteder.
Vi ved ikke, om læsøboeme selv har fanget og nedsaltet de fisk,
som de medbragte, men det er sandsynligt. Sikrere er det, at brødene
var bagt på øen. Det synes at fremgå af en hekseproces fra 1630,
hvor denne brødhandel omtales. To mænd, som var indblandet i
sagen, havde været i strid „om deres gods til skibs“: „Hændte det
sig engang, at de solgte brød i Norge, da kendte Peder Lauridsen i
Gyden sit brød iblandt Lyder Pedersens på den prik, som sad i brø
det, thi Peder Lauridsens mærke var skreven i prikken“.36 Det må
her dreje sig om hjemmebagte brød, som er blevet stemplet med
ejernes bomærke for at kunne skelnes fra skibsfællernes. Jeg har
andetsteds formodet, at det drejede sig om skibsbrød eller kavrin
ger,37 og denne formodning bekræftes af Tord Pedersen, som blandt
de varer, der medbragtes af danske skuder i begyndelsen af 1600årene, nævner „Læsø-kavringer“, desværre uden at anføre kilden til
denne oplysning.38
Endnu omkring 1670 synes der at være blevet eksporteret brød i
beskedent omfang, at dømme efter oversigten over udførte varer i
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Læsø toldregnskaber, som 1669 nævner 3^2 tdr., 1670 9 tdr. og 1673
2 tdr. skibsbrød. Sidenhen forsvinder de helt, men til gengæld hører
vi om et væld af andre landbrugsprodukter, som de nøjsomme øboer
mente at kunne undvære. Når vi får noget at vide herom, skyldes det
som sædvanlig, at revisionen har gjort antegnelser i toldregnskabeme
fra Læsø.
Omkring 1700 lå som nævnt alle skuder i vinterhavn i Ålborg og
enkelte andre jyske havne. Når læsøboerne om foråret hentede deres
fartøjer for at begive sig til Norge efter tømmer, så kastede de under
vejs anker ved Læsø for at udlosse nogle varer til forbrug i deres
egen husholdning og for at medtage fødevarer o. a. af øens produk
tion, som skulle sælges i Norge. Ifølge kommercekollegiets resolution
af 6/6 1699 kunne man i sådanne tilfælde nøjes med at betale en
fjerdepart lastepenge, hvis godset udgjorde en fjerdedel eller mindre
af det, som skuden kunne laste. Det var en bestemmelse, som kunne
tolkes på mange måder, og som derfor gav anledning til mange kon
troverser med toldrevisionen.
Problemet om lastepengene rejses bl. a. i 1707, fordi en række
skippere har hentet landbrugsprodukter på Læsø undervejs til Norge,
nemlig:
Peder Sørensen: 10 lpd. flæsk, 4 lpd. ost, 1J/2 otting smør.
Peder Sørensen: 7 græsøksne.
Bertel Bjørnsen: % td. kød, 1 otting smør, 2 lpd. tørkød, 5 lpd. flæsk,
4 lpd. ost, 6 røgede gæs.
Simon Mortensen: 2 lpd. flæsk, 8 lpd. ost, 20 stk. røgede gæs, olmerdugsdyner og lærred af værdi 5 rdl.
Søren Mortensen: 5 lpd. ost, 2 ottinger smør, olmerdug og bolster for
4 rdl.
Bertil Larsen: 7 græsøksne.
Lars Bertelsen: 5 græsstude.
I sit svar på antegnelserne gør tolderen opmærksom på, at disse
skippere alle er hjemmehørende på øen; de har udredet deres fulde
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lastepenge i Ålborg og andre steder, og har betalt told af „dette ringe
gods“, som de har udført fra Læsø. De har kastet anker en milsvej
fra land og hentet varerne med deres små skibsbåde, og hvis Læsø
skulle anses som „en købstad eller fuld lade- og losseplads“, hvor der
skulle betales fulde lastepenge, da „var få eller ingen, som kunne
eller ville gå her under landet at indtage noget for fattig folk her at
forhandle, og som hellers ingen aftræk er for de mangfoldige fattige
folk, som sidder her på landet på hinanden ved noget ringe brug og
næring, og her er ingen købstad på landet at sælge noget til penge til
skatter og udgifter---- “.
I 1699 havde skipper Bertel Larsen 40 tdr. malt og 12 tdr. rug
med som ballast fra Nyborg og udlossede disse varer på Læsø. Han
betalte derfor % lastepenge, da ladningen kun udgjorde en ottendedel
af skibets drægtighed. Da han næste år kom fra vinterhavn, indtog
han imidlertid 30 tdr. malt og 16 tdr. byg ved Læsø for at føre det
videre til forhandling i Norge. Det bemærkes hertil, at han ikke har
angivet noget oplag, „foruden at skipperen heller ingen sådan oplag
for underslæbs skyld kan tilstås.“ Dette eksempel viser, at man kunne
misbruge tilladelsen til at hjembringe kom til husbehov, idet man
senere kunne videreforhandle ladningen eller dele af den. At denne
praksis må have været ret almindelig viser oversigterne over ind- og
udførte kornvarer til Læsø i 1670’eme og 80’erne, og det må være
dette indførte kom, der danner basis for brødeksporten tidligere i
århundredet, for det var ganske minimalt, hvad øen selv kunne avle
af rug.
De konserverede og forarbejdede fødevarer, som læsøboerne med
bragte til Norge, repræsenterede en relativt høj pris i forhold til lad
ningens størrelse. Medbragte man på sin første rejse om foråret blot
et beskedent parti sådanne varer, har man formentlig ved hjælp af
dem kunnet skaffe sig en ladning tømmer til salg i Danmark. Denne
beskedne eksport af øens hjemmegjorte varer må formodes at have
haft væsentlig betydning på to punkter: den skaffede øen rede penge
til skatter o. 1. og den finansierede den vigtige tømmerhandel.
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Familieforetagende og fællig
Efter at vi i det foregående har søgt at kaste lys over læsøboernes
sejlads og handelsaktivitet, skal vi nu prøve at se lidt nærmere på
skudernes udredningsforhold og på organisationen af skudefarten.
Det er et punkt, som det er vanskeligt at få klarhed over, da kilderne
næsten aldrig har noget at meddele herom. Først fra tiden omkring
og efter 1700 er kildematerialet så omfattende, at man kan forsøge at
kaste lys over problemet ved at sammenstille oplysninger om nogle
konkrete skuder ud fra tingbøger (køb og salg af skuder), skifteproto
koller, toldregnskaber samt sager vedrørende skibsmålingen.39 Man vil
muligvis undre sig over, at skuderne i den følgende gennemgang op
træder under helgennavne så længe efter reformationen; det er imid
lertid ikke noget specielt for Læsø, men kendes også fra andre egne
af Danmark og Norge.40

Skuden Sankt Anne
Laurids Nielsen i Brarum ejede ved sin død 1710 halvparten i
denne skude, som da lå i Ålborg. Hans søn, Niels Lauridsen, er fører
af den og må formodes at eje den anden halvpart. Skuden er måske
identisk med den krejert på 24 læster, som 1701 føres gennem Lille
bælt af Niels Lauridsen, og det fartøj med samme læstetal, som
Laurids Nielsen fører i 1697. Navnene er dog så almindelige, at iden
tifikationen ikke er sikker.
Laurids Nielsen ejede desuden
i en nybygget skude i fællig med
Niels Olufsen. Da hans enke døde i 1715, besad hun denne tredjedel,
og da anføres Niels Olufsen Gaj og Laurids Pedersen på Lynget som
de andre parthavere; de var begge hendes svigersønner. Samme år
døde sønnen Niels Lauridsen, og han ejede da en part i denne skude,
men vistnok kun en sjettedel. Der nævnes ikke andre skudeparter i
hans bo, så Sankt Anne må på dette tidspunkt enten være solgt eller
være gået tabt.
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Skuden Sankt Jacob
Christoffer Andersen i Stoklund ejede ved sin død 1726 en tredje
del i skuden Sankt Jacob på 15 læster i fællig med sine to svogre,
Poul Melchiorsen og Christen Melchiorsen. I 1729 sælger hans enke,
Johanne Melchiorsdatter, og Poul Melchiorsen henholdsvis
og
1/6 i skuden til skipper Joen Sørensen i Vesterø sogn. Christen Mel
chiorsen angives som fører af skuden i 1726, 1729 og 1730, mens Joen
Sørensen fører den i 1734.

Skuden Sankt Andreas
Der blev udstedt målebrev på denne skude 30/6 1727; den var da
på 16 læster, og Claus Andersen angives som ejer og skipper. I virke
ligheden havde den på den tid to ejere, brødrene Claus og Laurids
Andersen, som hver havde en halvpart. De beboede hver sin halvdel
af tvillinggården Lundensgård i Hals sogn. Hos Laurids Andersen
boede desuden som aftægtsmand deres far, Anders Christoffersen,
som endnu i 1724 havde part i skuden. I 1733 solgte Laurids Ander
sen halvdelen af sin halvpart til sin svigersøn, Lars Sørensen Bovet.
Skuden Engel Gabriel
Denne skude var ifølge et målebrev af 18/4 1727 på 11% læster,
blev ført af den tidligere nævnte skipper Joen Sørensen af Læsø og
ejedes af ham og Poul Poulsen sammesteds. I begyndelsen af
1730’me optræder som parthaver Kirsten Poulsdatter, som synes at
være enke efter Joen Sørensen. Hun sælger 1733 en fjerdepart i
Engel Gabriel til sin svigersøn, Bjørn Laursen Bech, og året efter
endnu en fjerdepart til en anden svigersøn, Laurs Laursen Bech.
Bjørn Laursen døde 1738 og ejede da kun en sjettepart i denne
skude. 1731 var Laurs Laursen skipper på skuden; 1734 føres den af
Bjørn Laursen. Ved sidstnævntes død anføres Laurs Laursen atter
som skipper.
Bjørn Laursen har haft part i andre fartøjer end Engel Gabriel.
1729 nævnes han som parthaver i en galiot, hvori hans bror, Mads
Laursen ved Dammen, ejer en tredjedel.
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En unavngiven skude
I denne skude, som havde en drægtighed på 11 læster, besad
Morten Simonsens enke, Ingeborg Bjørndatter, ved sin død 1706 en
tredjepart. Hendes søn, Laurs Mortensen, ejede ved sin død 1710 en
tredjepart, interesserende med broderen, Simon Mortensen. Skuden
føres 1701 af Morten Simonsen, 1704 af Laurs Mortensen og 1707
af Simon Mortensen.

Meget oplysende såvel om ejendomsforholdene som om skudefartens
situation i begyndelsen af 1700-årene er skiftet efter Mads Nielsen
Ambrussen i Vesterø sogn 1707. Her registreres bl. a. „J/3 part skibe
rum interesseret med Niels O lufsen og Laurids Bertelsen med skibs
redskab og al sin behør vurderet samme part for 133 rdl. 2 mk. Og
som den ene medreder, Niels Olufsen, udi god minde tilsagde nu her
på skiftestedet sin anden medreder, Laurids Bertelsen, at han enten
ville sælge til hannem sin tredjepart eller købe med Laurids Bertelsen
hans tredjepart, såsom han ej synes at kunne fortjene brødet med så
ringe en åbenskudepart, helst som dermed nu ville gøre anden for
nøden omkost på skuden til at forvare købmandsgods med“, så enes
man efter nogen forhandling frem og tilbage om, at Niels Olufsen
og enken sælger deres respektive tredjeparter til Laurids Bertelsen
for 280 sletdlr. stykket.
Selvom de anførte eksempler er fra skudefartens slutfase, hvor
mange ting var underkastet ændringer, har vi dog grund til at tro,
at det billede, vi her får af udredningsforholdene, er nogenlunde
almengyldigt. Som man vil have bemærket, er det almindeligt, at to
eller flere har parter i en læsøsk skude. Antallet af parthavere er dog
meget begrænset. Mest almindelig i materialet er tredjeparter, der
efter følger sjetteparter og halvparter.
Eksemplerne viser endvidere, at skuderne var udprægede familie
foretagender, og at parternes størrelse og antal varierer i overens
stemmelse med familiens cyklus. Generationsskiftet på skuderne kan
siges til en vis grad at følge samme mønster som på gårdene, som
også kunne være skiftevis samlet og opdelt i flere parter. Når en søn
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var blevet voksen, synes faderen at have overladt ham part i skuden
og eventuelt også ansvaret for den. Når sønnen derpå selv har fået
voksne børn, sker der en ny fordeling, idet sønner og eventuelt også
svigersønner får deres parter. Parthaverne i en skude er ikke sjældent
svogre. Det er usædvanligt, at alle skudeparter bliver samlet på én
hånd, idet 3. generation i reglen rykker ind nogenlunde samtidig med,
at i. generation trækker sig tilbage.
Der findes ingen direkte oplysninger om besætningens størrelse på
læsøskuderne. En forestilling herom kan man imidlertid få ved at se
på en fortegnelse fra Ålborg 1688.41 Den omfatter bl. a. 30 skuder
med en drægtighed på fra 6 til 18 læster, altså skuder, som næppe
har adskilt sig meget fra de samtidige på Læsø. På de største skuder
(13-18 læster) opgives besætningen til 4 mand eller 3 mand og 1
dreng; på de mindre (6-12 læster) er besætningen i reglen 2 mand
og i dreng, men enkelte af de mindste klarer sig dog med 1 mand
og i dreng.
For hver af disse skuder anfører fortegnelsen én ejer og én fører,
der som regel er identiske. Når vi møder læsøskuderne i toldregnska
berne og andetsteds, vil de være anført under et personnavn, som vi
vil opfatte og omtale som skudeskipperen. De øvrige på skuden kalder
vi da hans besætning. Olof Hasslöf har imidlertid advaret mod at
slutte for hastigt fra sådanne administrative kilder til den sociale
virkelighed, som ofte passede dårligt ind i de afstukne rammer.42
Kun i sjældne tilfælde afslører kilderne selv denne uoverensstem
melse, men vi har dog et tilfælde herpå fra Læsø. Efter midten af
1700-årene var læsøboemes vigtigste fartøjer nogle store både på
eller 1 læst, hvormed de sejlede fragtfart til Ålborg og enkelte andre
steder; det er disse både, som i meget beskeden målestok fører tradi
tionen fra skudefarten videre. Der skal ikke sjældent af tolderen
gøres rede for disse bådes forhold, og der anføres da i reglen én ejer
og reder (skønt andre kilder viser, at de i reglen havde 2-3 part
havere) og en besætning på 2 mand, en skipper og en medhjælper.
Da man imidlertid i 1761 vil have at vide, hvad disse søfolk får i
hyre, må tolderen svare: „Angående bådførernes hyre, må jeg aller-
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underdanigst melde, at enhver bådfører her på landet ejer selv sin
båd, og den som følger med, som (er) én mand, går ikke for nogen
hyre, men er enten interesseret i båden eller haver noget gods med,
som han får fri transport og desårsag får ingen hyre.“
På samme måde synes man i de fleste tilfælde at kunne sætte lig
hedstegn med skudernes parthavere og deres besætning. Antallet af
parter og antallet af besætningsmedlemmer stemmer nogenlunde
overens. De fleste parthavere har tillige været aktive søfolk på
skuden, hvad der bl. a. fremgår deraf, at de fleste på et eller andet
tidspunkt anføres som „skippere“ på skuden. Udover disse aktive er
der dog i reglen også en gammel mand eller enke, som har sin skude
part som en slags aftægt.
Vi synes altså her at have at gøre med samarbejdsorganisationer af
ligestillede partnere eller det, som Hasslöf har kaldt „kollegiale
både- og skudelag“. Karakteristisk for sådanne organisationer er, at
de på engang er kapitalorganisationer og arbejdslag, at deres med
lemmer „gjort sina insatser både i form av kapital och arbete,
samt delat verksamhetens avkastning och risker efter vars och ens
insatser.“43
Man kunne også kalde disse organisationer for fälliger, en beteg
nelse som har gammel hævd på Læsø. Fællig (vn. félag) er et gam
melt nordisk begreb, som navnlig i Vestnorge har været brugt om
økonomiske aftaler mellem to eller flere parter med sigte på fælles
vinding, navnlig i forbindelse med søfart eller anden handelsfærd.
Dette fællig kunne omfatte selve skibet, således at hver havde sin
part i det, eller blot udrustningen. Hver deltager havde sin egen vare
beholdning, noget vi også kan konstatere i flere tilfælde i forbindelse
med de læsøske skuder, bl. a. i den anførte sag om handel med brød
i Norge. Organisationsformen var karakteristisk for de handelsbøn
der, som fra Vestnorge sejlede på Atlanterhavsøerne og England.
I engelske toldregnskaber fra middelalderen siges norske skuder at
være bemandet med socii, fæller.44
Fællig er på Læsø den almindelige betegnelse for sådanne samar
bejdsorganisationer. uanset hvad formålet er. Man taler om gård-
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fællig (resp, gårdfæller), når to, sjældent flere, bebor hver sin part
af den samme gård, og om havefællig, når flere har part i den samme
have (indhegnet mark). I forbindelse med det vigtige hornfiskeri
kendes to samarbejdsorganisationer: de store vådlav på 12-20 mand
og de små bundgarnslav på blot 3-4 deltagere. Begge typer kan kaldes
„selskaber“, men kun om bundgarnsselskabet kan man også bruge
udtrykket „fællig“.45 Flere bundgarnsfælliger havde deres garn
i samme „lænke“ og kunne samarbejde om løsningen af enkelte
større opgaver.
På samme måde har flere „skudefælliger“ kunnet samvirke, bl. a.
på den måde at de fulgtes ad på handelsrejserne. Ikke sjældent er det
hele flokke af læsøskuder, der drager afsted samtidig fra de norske
ladesteder med deres tømmerladninger. Den 24. april 1618 var 6 skip
pere samtidig blevet „sejlfærdige“ fra Holmestrand. Diagrammet
side 161 over anløb af tre bohuslenske ladesteder viser det samme
forhold, idet grupper af skippere er registreret på samme eller om
trent samme dato. Således har Laurids Melchiorsen fået ladning
3°/5> 5/7 °g 4/9s Oluf Larsen 30/5, 5/7 og 4/9 og Niels Bjørnsen
30/5, 8/7 og 3/9. Ganske den samme „konvojsejlads“ kan aflæses
af diagrammet over passagen af Lillebælt 1705 (side 171 ).

Skudehandelens ophør

Det er tidligere nævnt, at den store nordiske krig kom til at sætte
punktum for den blomstrende læsøske skudehandel på Norge. Den
fortsatte ganske vist i de første årtier efter fredsslutningen, men var
nu kun en svag afglans af den tidligere storhed. Vi mangler i denne
periode nøjagtige tal for læsøflådens størrelse, men en række mis
trøstige indberetninger fra første halvdel af 1700-årene giver et ind
tryk af det stadigt dalende antal skuder og af årsagerne hertil.
I 1726 skriver tolderen Niels Sørensen i en indberetning, at „her
til landet er vel endligen 9 à 10 fartøjer, beståendes af krejerter,
skuder, galioter og spiljagter, men ingen af dennem her enten lader
eller losser, men ideligen farer med tømmerlast fra Norrig, nu på
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Holsten, nu til Fyn, nu her og der i Jylland, dog mes tendelen på
Ålborg, hvor de tillige om vinteren opligger og aldrig kommer her
under landet uden enten af mangel for proviant eller føjelig vind“.46
I 1728 beskrives tilstanden således: „Sejladsen her fra landet er i
forrige krigstid ved Ålborgs magt og tiltagelse, ved de gamle drevne
mænds død og ungfolks entvigelse fra landet, som altid finder sig
bedre andensteds end hjemme samt andre årsager så plat ruineret, at
i steden for at der tilforn har været 150 sejlere fra landet, ere der nu
ej over 8 stk., som kan sejle til Norge eller andensteds, hvorved da
landfolket har ingen fortjeneste, ophold, kredit eller ressource. Det
land kan derfor ej blive andet end armod, når der intet uden landet
fortjenes, og naturen har nægtet indvånerne sin ophold af landet og
stranden“.47
I 1743 synes antallet af skuder at være dalet yderligere: „I fordum
tid, da havnen var i god stand øster på landet, var der mere end hun
drede små fartøjer med skuder og jagter, men nu, siden ingen havn
er, ere her aleneste 3de til landet, som må indhavnes ved Ålborg.“48
I en indberetning fra 1745 navngives 4 mænd, „som haver et fartøj
eller skude, men disse fartøjer kommer ikke her til landet, formedelst
her er ingen havn, som de om vinteren kan ligge vinterleje udi, men
er stedse udi Ålborg, undtagen når de er på rejse, og da mesten går
for andres regning, af hvem de er fragtede, hvorfor de ekspederes
fra Ålborg toldbod for udgående og indkommende.“49 I 1770 er sku
derne helt forsvundet, thi „her på Læsø er ej andre fartøjer end
nogle fiskerbåde og joller, de allerstørste på én læst eller lidet over.“50
De citerede indberetninger berører en del af de faktorer, som ind
virkede på den erhvervsmæssige omstillingsproces, som læsøboerne
blev tvunget ind i efter den store nordiske krig, og som vi her kun
kan skitsere nogle hovedtræk af. Ophøret var betinget af en udvik
ling, som allerede havde været i gang længe. Vi har tidligere vist, at
tømmerhandelen i løbet af 1600-årene ændrer karakter; den kommer
efterhånden helt i hænderne på bykøbmændene, som benytter sig af
stadig større skibe til fragten. De læsøboer, som formår at fortsætte
efter krigen, er da også dem, der har haft økonomiske muligheder
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for at skaffe sig en krejert eller andet lidt større fartøj. Deres aktivitet
er nu helt bundet til Ålborg, og de fleste af dem sejler for Ålborgkøbmændene.
På Læsø var første halvdel af 1700-årene en nedgangstid med
store indre vanskeligheder bl. a. på grund af sandflugten, som havde
ødelagt store dele af øen. Intet under derfor, at nogle af skudeejerne
foretrak at forlægge residensen til Ålborg, hvor de jo havde deres
virke. Andre blev „genantborgere“ i Ålborg eller en anden nordjysk
købstad, men blev boende på Læsø. Disse sene skudeejere havde en
anden social stilling end deres kolleger i begyndelsen og midten af
1600-årene. På den tid, da øen havde den store flåde af tømmersku
der, må næsten samtlige bolsmænd have haft andel i denne virk
somhed, og ingen af dem drev den i større skala; en slags „søens
husmænd“ kunne man måske kalde dem. I begyndelsen af 1700årene udgjorde de få skudeejere på den forarmede 0 en overklasse,
som markerede sin sociale højstatus bl. a. ved store gravsten og
epitafier i kirkerne.
Hovedparten af læsømændene var imidlertid tvunget til at søge
deres næring uden for øen. Til alt held havde man brug for folk med
maritim ekspertise andetsteds, navnlig i den blomstrende nederlandske
skibsfart. I et par århundreder, frem til ca. 1900, skulle det blive
Læsøs lod sammen med flere andre småøer at levere arbejdskraft til
den internationale sejlskibsfart, et forhold som kom til at sætte sit
stærke præg på øens kultur.

BILAG
Uddrag af toldregnskab for Frebergsvig og Snekkestads ladesteder 1613-14
(Tønsberg lensregnskab 1612—14, Riksarkivet, Oslo)

Laurs Nielsen af Læsø ankom den 2. juni med en liden skude, gav i rorstold
i mk. — Indførte brød 4 tønder, deraf givet 8 sk.
Købte efterskrevne last: 5 tylvter savdeller, købt af Christen Myglegård 30 sk.; 50 strålægter, købt af Henrik Vegge - 6 sk.; 100 strålægter - 12 sk.,
i ds. båndstager — 5 sk., købt af Christen Vigen; 5 tylvter huggenbord 20 sk., 400 båndstager - 2 sk., købt af Laurs Skoppen; 2 favne brændeved,
13
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købt af Niels Røre - 8 sk. Var tilladet og udløb den 13. juni, beløber sig
forskrevne hans told in summa pendinge — 1 dir. 1 mk. 17 sk.
Poul Mikkelsen af Læsø ankom med en liden skude den 2. juni, gav i rorstold
- i mk. - Købte efterskrevne last: 4 tylvter huggenbord - 16 sk., 500 bånd
stager — 3 sk., købt af Mikkel Soelberg; 100 strålægter købt af Laurs Myglegård — 12 sk.; 3 tylvter 7 alen furebjælker, købt af Henrik Vegge - 18 sk.;
600 båndstager — 3 sk., 2 favne brændeved — 8 sk., købt af Peder Vigen.
Udløb den 13. juni, hans rors- og forskrevne lastetold er pendinge i dir. 4%> sk.
Mads Jensen af Læsø ankom med en liden skude den 2. juni, gav i rorstold i mk. — Købte efterskrevne last: 100 strålægter købt af Anders Catterød 6 sk.; 600 båndstager - 3 sk., 1 favn brændeved - 4 sk., købt af Peder Åsen;
400 båndstager, købt af Peder Vigen — 2 sk.; 2 tylvter savdeller, købt af
Hans Helleland — 12 sk.; 3 tylvter huggenbord, købt af Claus Skoppen 12 sk.
Udløb den 13. juni, forskrevne beløber sig hans rors- og lastetold, pendinge
- 3 mk 14 sk.
Erik Pedersen af Læsø ankom den 2. juni, gav af en skude i rorstold — 1 mk.
Indladede efterskrevne last: 5 tylvter savdeller, købt af Staffen Hegh — 30
sk.; 5 tylvter huggenbord — 20 sk., 1000 båndståger — 5 sk., købt af Alf
Hoven; 100 strålægter - 12 sk., 2 tylvter åretræer - 8 sk., købt af Guttorm
Ravneberg; 100 strålægter, købt af Oluf Bringagger - 12 sk.; 600 båndsta
ger, købt af Niels Kleven — 3 sk.; 2 favne brændeved, købt af Hans Pungen
- 8 sk.
Udløb den 13. juni, hans rors- og lastetold, er pendinge - 1J/2 dir. 5/2 sk.
Thomas Eskildsen af Læsø ankom med en skude den 16. juni, gav i rorstold 1 mk. - Indførte makrel — 2 tønder, gav deraf - 2 mk. Brød - 2 tønder,
deraf 4 sk. — Købte efterskrevne last: 5 tylvter savdeller, købt af Hans
Helleland - 30 sk.; 100 strålægter, købt af Halvor Skavli - 12 sk,.; 2 tylvter
7 alen furebjælker, købt af Anund Eskeberg - 12 sk.; 600 båndstager, købt
af Rasmus Theigen - 3 sk.; 400 båndstager - 2 sk., 50 strålægter — 6 sk.,
2 favne brændeved - 8 sk., købt af Peder Vigen.
Udløb den 25. juni, hans told forskrevne beløber sig pendinge — 2 dir. 3 sk.
Niels Eskildsen af Læsø ankom den 17. juni, gav af en liden skude i rorstold —
i mk. - Købte efterskrevne last: 150 strålægter, købt af Mikkel Thoren 18 sk.; 8 tylvter savdeller, købt af Oluf Klavenes — 48 sk.; 6 tylvter huggen
bord, købt af Christen Vigen - 29 sk.; 4 tylvter huggenbord, købt af Laurids
Kovstad - 16 sk.; 50 strålægter — 6 sk., 800 båndstager — 4 sk., 2 favne
brændeved — 8 sk., købt af Rasmus Freberg; 200 strålægter, købt af Christen
Præstegård — 24 sk.; 3 tylvter huggenbord — 12 sk., 2 favne brændeved —
8 sk., købt af Henrik Vegge.
Var tilladet og udløb den 25. juni, hans rors- og lastetold forskrevne beløber
sig pendinge - 2
dir. 1 ^2 sk.
Jens Eskildsen af Læsø ankom den 20. juni, gav af en skude i rorstold - 1 mk.
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Indførte - 3 tønder makrel, deraf givet i told - 1mk. Brød — 3 tønder 6 sk. - Købte efterskrevne last: 5 tylvter huggenbord, købt af Jacob Gulås 20 sk.; 100 strålægter, købt af Thord Røsløse — 12 sk.; 1000 båndstager,
købt af Bård------ 5 sk.; 5 tylvter savdeller, købt af hr. Poul Christoffersen
— 30 sk.; 800 båndstager, købt af Sivert Bringagger - 4 sk.; 3 favne brænde
ved købt af Jacob Gulås — 12 sk.
Var tilladet og udløb den 25. juni, hans rors- og lastetold, og af hans vare
er pendinge - 1/2 dlr.
mk. 15 sk.
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THE TIMBER VESSELS FROM LÆSØ
A chapter in the history of small craft in Denmark
Summary

Farmers and country folk in Denmark have always carried on trade at sea
(Danish skudehandeV) in a modest way in their small vessels. It is a tradition
dating back to Viking times, though since the Middle Ages it has been
strongly opposed as the towns grew and wanted a monopoly of trade. In
certain parts of the country, however, this kind of trading continued up to a
late date.
The author discusses the trade carried out by small craft which took agri-
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cultural products from Denmark to Norway and returned with Norwegian
timber. The timber came from small loading places in Southern Norway
where Dutch interest in Norwegian timber and the introduction of the water
saw had created a flourishing industry at the beginning of the sixteenth cen
tury. The island of Læsø in the Kattegat was excellently situated for this
exchange of goods and soon made the most of its position. Even before 1600
it was taking part in this timber trade and during the seventeenth century
some 50-80 vessels from Læsø were fetching timber from Bohuslen and Oslo
Fjord and selling it everywhere in Danish waters (maps p. 159 and 165). They
would buy the timber—different kinds of building timber and even hoopstick
and firewood—from Norwegian farmers who had started their own small
sawmills. They usually bought from several sawmills and similarly, when it
came to selling, the timber was sold in small quantities. Some of the vessels
took agricultural products with them when they returned from Denmark,
others sailed in ballast. Particularly important was sale of Læsø’s own agri
cultural surplus products: bread, bacon, dried meat, cattle and woven goods.
The vessels used for this trade were built on Læsø and, at the beginning of
the seventeenth century, were about 10-12 tons on average. Their size in
creased throughout the century and by the year 1700 they were about 25
ions. The crew consisted of three or four men, each of whom generally had
a part in the vessel and might bring his own goods for the trade. We have
here then the system which Olof Hasslöf has described as cooperative joint
ownership and which on Læsø was called by the old Scandinavian name of
fællig. Another typical feature is that the vessels of Læsø were family concerns
in which a father would pass on his part to his sons or sons-in-law.
This trade ceased to exist in the first half of the eighteenth century, partly
due to the war between Sweden and Denmark 1700-1720 and the economic
depression that followed in its wake. But more important in the long view
was that the trade in timber gradually passed into the hands of city merchants
and larger ships were used. A few Læsø skippers managed to carry on, using
Ålborg as their base. Some of them moved there and became citizens of the
town. But between 1700 and 1900 most of the male population of Læsø
earned their living on sailing ships all over the world.

HOS EN BÅTBYGGARE I TÄRENDÖ,
NORRBOTTEN
Av

Per-Uno Ågren

Forfatteren, der er antikvarie ved Västerbottens
Museum i Umeå, fortæller om primitivt byggeri af
en elvbåd i den finsktalende landsby Saittarova i
det nordlige Sverige, nær polarcirklen og ikke
langt fra den finske grænse. Beskrivelsen bygger på
stofindsamlinger under en feltundersøgelsesrejse,
som forfatteren foretog sammen med Olof Hasslof
i 1958, og som han senere fulgte op i 1960-61.
Det hele er et håndgribeligt bevis på, hvor vigtigt
det er at fa reddet den endnu levende tradition i
skrift, billede og lyd, inden den helt forsvinder.

I augusti 1958 kom Olof Hasslöf tillsammans med Henry Magnus
son och författaren till byn Saittarova i Tärendö socken, Norrbotten.
Vi befann oss på en rekognosceringsresa och sökte efter båtar repre
sentativa för lokalt traditionellt båtbyggeri för att fotografera och
mäta upp. Vi hade kommit längs Kalixälvens dalgång och hade där
konfronterats med de långa, låga och smala båtar, ”älvgäddorna”,
som används i våra nordligaste älvar liksom i nordligaste Finland
och Norge. Innan vi nådde Saittarova korsar vägen det lilla vatten
draget Äihämäjoki. Där fann vi en båtlänning med många båtar,
varav vi valde en för uppmätning. Snart var ”Magnus” igång med
den kärleksfulla omsorg han alltid ägnade vattnets skönheter, hur
skröpliga än deras materiella gestalt råkat bli. Denna speciella båt
publicerades sedermera av Hasslöf i uppsatsen ”Arkeologiska båtfynd
och levande tradition”, årsboken Västerbotten 1958. Båten var byggd
i Saittarova.

200

I byn Saittarova befann vi oss i en verklig båtbyggarmiljö. På tre
gårdar bedrevs båtbyggeri som en viktig binäring till jordbruket, men
på åtskilligt flera byggdes båtar åtminstone till husbehov. Tiden
tillät bara ett kort besök men tre år senare återvände jag till Sait
tarova, då för att filma byggproceduren. I samband därmed samman
ställdes följande beskrivning.
Saittarova (tidigare hette byn Saittajärvi) är beläget på näset
mellan sjöarna Ruokojärvi och Saittajärvi nära Tärendö älv. Byns
befolkning har små jordbruk, som föder två-tre kor. Den huvudsakliga
inkomsten ger numera skogsbruket, tidigare var fisket i sjöarna och
älvarna den viktigaste binäringen. Byn är finskspråkig.
Saittarova har under de sista generationerna varit ett viktigt båtbyggarcentrum för övre Kalix- och Tomedalarna. Båtbyggeri har till
husbehov bedrivits på de flesta gårdarna. Mera yrkesmässigt med
sikte på försäljning har båtbyggeri de senaste decennierna bedrivits
på tre gårdar: hos Levi Kettonen, Anton och Johan Mattsson. De
tre båtbyggarna, som snart är 70 år, är kusiner, också deras fäder och
farfar var båtbyggare. De uppger sig bygga med samma modell och
teknik som sina föregångare. Numera bygger de emellertid ofta
båtar med akterspegel - detta en anpassning till utombordsmotorerna. Också dessa båtar byggs emellertid liksom båtarna i äldre tid med
två stävar, först sedan uppbordningen är klar sågas akterskarpen
bort och en triangelformad spegel sätts in (bild 2). Båtarnas huvud
form är således densamma. För att skroven skall tåla den vibration,
som motorn åstadkommer, används emellertid i motorbåtarna kraf
tigare spant och relingslister.
Båtbyggeriet är för de tre en binäring till jordbruk och skogs
arbete. Alla bygger utomhus och har våren och försommaren som
båtbyggerisäsong. Deras årsproduktion har legat mellan 5 och 10
båtar, i regel ”trebordingar”. ”Fyrbordingar” har byggts emellanåt
på beställning av Torne älvs flottningsförening. Benämningarna anger
antalet bordgångar i båten.
Följande skildring av båtbyggeriet i Saittarova är baserad på egna
iakttagelser i960 och 1961 hos båtbyggaren Johan Mattsson, f. 1895.
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Bild i. Båtbyggaren Johan Mattsson, Saittarova, i färd med att bryta ner en
till spantämne lämplig krokvuxen myrgran. Detta och de följande ill. fot. av
författaren 1960-61.

Boatbuilder Johan Mattsson from Saittarova, North Sweden, born in 1895,
selects a crooked fir to be used for a frame.

Han lärde sig att bygga båtar genom att biträda sin far Olov Matts
son, f. 1871, d. 1957. Sin första båt byggde han vid 18 års ålder och
har sedan dess tillverkat flera hundra, alla av samma typ som
faderns.
Den finska terminologin är upptecknad av intendent Annika
Österman, Nordiska Museet.
Allt båtvirke tas om hösten och förvintern. Till köl och bord vill
man ha tall, till spanten gran. Stävar och ”håar” (årfästen) görs av
björk. Under senare år har Johan Mattsson använt granvirke i bor
den för att båtarna skall bli lättare. Enligt fadern borde man fälla
bordvirket vid tiden närmast efter fullmåne. Virket är da hårdast.
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Spantämnena tas av krokvuxna träd, som växer på myrar och
efter myrkanter — därför brukar man spara insamlingen av sådana
tills myrarna frusit - men de bör helst vara snöfria. 1961 kom vinter
kylan sent. Ännu den 7 november var myrarna inte tillfrusna,
men snön låg redan mer än fotsdjup. Man ansåg det därför nöd
vändigt att ge sig ut för att leta ämnesvirke om man överhuvudtaget
skulle få tag på något. Johan Mattsson och hans kusin Anton Matts
son följdes åt. De hade av kronojägaren fått tillstånd att söka virke
på kronoallmänningens myrar öster om Männikkö - närmare Sait
tarova ansågs skogen vara helt urplockad på de spantämnen som det
först och främst gällde att hitta. De båda båtbyggarna gick med yxa
fram i den glesa blandskogen efter myrkanterna och ut på myr
holmarna. Letandet försvårades av snön, som dels inte avslöjade var
myren var blöt och dels dolde trädens nedre partier. Granstammarnas
kraftigaste böjning, den som avgör om de är användbara till spant,
sitter just i markytan och döljs delvis av mossan. Därför måste nu
granen först tas ned innan användbarheten kunde avgöras.
När Johan Mattsson fann en gran, som han ansåg lämplig, tog
han tag i stammen med händerna och bröt tills han fick ett brott
mellan stam och rot (bild 1). Detta bearbetade han sedan med yxan
tills stammen lossnade. Var ämnet användbart, höggs toppen bort,
ämnet kvistades och en del av barken skalades av. På den kvarlämnade grantoppen antecknade båtbyggarna sina namn så att
kronojägaren skulle veta vem som avverkat.
Ämnena till köl, stävar, stävarnas tvärförstärkningar och håama
söktes på torrare mark, på en byallmänning Kursuvara, NV om
Saittarova by. Till kölämne valdes en rak tall med ett kraftigt rakvuxet rotben, som anslöt i något mer än 900 vinkel mot stammen.
Till stävämnen valdes björkar med lämpligt krokvuxna, kraftiga
stammar (c. 8"). Till håar likaså en björk med kraftiga grenklykor.
Ur den kunde man såga sex håämnen, vilka grovt tillyxades på
platsen. Både tall och björkar växte i sydläge på en ås.
Svårast att hitta var ämne till stävarnas tvärförstärkningar. Till
dem behövdes en gran med kraftigt rotben, som anslöt i 900 eller
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Bild 2. Båtbyggaren Levi Kettonen, Saittarova, hugger till ett kölämne.

Boatbuilder Levi Kettonen from Saittarova cuts the keel for a boat.

knappt det, till stammen. En sådan gran påträffades slutligen i en
myrkant. Den fälldes, ämnet sågades av och höggs till.
Bordvirket kransågades i äldre tid till 54", det sågas numera på
cirkelsågen i byn Männikkö och levereras i J4" bräder.
Följande skildring av själva byggproceduren avser en fyrbordig
båt som byggdes av Johan Mattsson 1961. Arbetet tog 8 dagar i an
språk. Det var den fjärde båten denna sommar. 1961 byggde han
sex trebordingar, som han tog 650:- kr. per styck för.
Själva byggplatsen ligger bakom gårdens ladugård. På marken
finns ett tjockt lager av hyvelspån, den omges av ett par staplar av
bordvirke under stolpburna tak, några kölämnen i en hög, ämnen till
stävar, håar, åror. Där finns några lösa säten och bockar, som an
vänds till underlag när virket bearbetas. Två av bockarna har urtag
på översidan, som passar till kölarna. De används som underlag för
kölen under bordfyllningen.
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Eftersom båtbyggeriet försiggår utomhus är man beroende av
väderleken, bl. a. när det gäller arbetstidens längd. Om det blev
regn avbröts nämligen arbetet. I vackert väder började båtbyggaren
kl 4 om morgonen och höll på till mellan kl 18 och 20 om kvällen.
Måltidsrasterna var korta, en kl 7, en kl 12, en kl 16, däremellan
dracks då och då kaffe. Johan Mattsson byggde alldeles ensam, han
använde endast handredskap.
Första dagen. Det första momentet är tillverkningen av kölen,
”veneenpohja”. Kölämnet, en tall med kvarsittande rotben, som
kommer att ingå i förstäven, läggs upp på ett par låga bockar och
flattäljes först på översidan. Den vänds därpå upp och ned och
bredden på urtagen längs kölens sidor märks upp med ett ritsmått.
Därefter läggs kölämnet på sida och urtagens höjd markeras på
samma sätt. Huggningen av urtagen görs med en bredbladig
tälj yxa. Först görs grunda inhugg vinkelrätt mot veden, därefter
huggs rent i vedens längdriktning (bild 2). Efter huggningen släthyvlas urtagen med en kölhyvel. Kölen har nu T-formad genom
skärning. Den vänds därefter och kölens vertikala del, ”pohja”,
passas in i urtag på de båda kölbockarnas översidor och kilas fast.
Översidan av kölens horisontella del, ”ulas”, släthyvlas.
Det kvarsittande rotben som skall bilda förstävens nedre del, ”ven
senja tko”, putsas med yxa och kniv. Kölens horisontala kantutskott,
vari första bordgången skall spikas, smalnar mot förstäven och löper i
själva stävsvängen ut i intet. Bordspetsarna spikas direkt utanpå
stäven, som saknar spunning.
Stävarna formas av krokvuxna björkstycken. De täljs och hyvlas
så att de får trapetsformad genomskärning. Akterstäven geras in i ett
urtag, som görs på kölens översida ett stycke från akterändan. För
stäven och kölen förenas med en snedlask av speciell form, ”liite”.
Spikhål borras upp genom stävstyckena så att sprickbildning fore
bygges. Båda fogarna stryks före spikningen med tjära och akter
skarven förses med den tätning av yllelump som senare används även
i bordfogarna. I förskarven skärs ett kraftigt papper till i fogens
form och läggs mellan de båda styckena. Härefter riktas stävarna in
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Bild 3. Köl och stävar sammanfogade och fixerade med sidosträvor. Första
bordgångens akterstycken framlagda för formning.

Keel and stems are connected and supported by stays. The aft pieces of the
first plank are ready for shaping.

i lodlinje, kölens fastkilning justeras och stävtopparna strävas med
påspikade sidostöd (bild 3).
Varje bordgång, ”varvi”, består av två bord och varje bord,
”laita”, av två bordstycken, som skarvas ungefär midskepps. Bord
skarvarna förskjuts dock i förhållande till varandra så att de uppefter
båtsidan faller inom olika spantfack.
De fyra bordstycken, som skall bilda första bordgången, ”ensimäinen varvi (laita)”, tas fram ur virkesförrådet. Babordssidans
akterstycke formas först. Det sågas snett av för ungefär passa mot
stävens krökning, kanten hyvlas därefter så att den får den svängda
kontur, som båtbyggaren under en serie passningar kommer fram till.
Borden har på grund av båtens längd (6,5 m) och linjer ringa kantkrökning. Bordspetsens svängda kant fasas samtidigt, så att bordet
i hela sin tjocklek kommer att ligga an mot stäven.
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Därefter tunnas bordet innanför bordspetsen med yxa och holkhyvel så att inböjningen underlättas. Under detta arbete sitter båt
byggaren grensle över bräden på ett säte eller håller bordstycket mot
knäet. I själva fasningen får dock bordet behålla sin fulla tjocklek.
Någon fasning av bordfogen utom vid anslutningen till stävarna görs
ej. Bordkanterna släthyvlas och profilhyvlas därefter på överkantens
innersida och underkantens yttersida. I den senare skärs försänk
ningar för spikhuvudena, i bordspetsama och stävarna borras hål för
stävspikarna, allt detta för att förebygga sprickbildning. Spikavståndet
i bordfogen är c. 11 cm.
Bordhalvans andra ända sågas rakt av och ett urtag för skarv
halvt i halvt görs på bordets utsida - den förliga borddelen skall ligga
utanpå i skarven: skarven öppnar sig bakåt. När detta är klart läggs
den färdigformade borddelen på motsvarande bordämne för styr
bords sida och formen ritas av. Denna borddel formas på samma
sätt, men det går betydligt fortare. Analogt forfares med tillform
ningen av de förliga bordstyckena utom att skarven i akterändarna ej
skärs till.
Dagens arbete avslutades med att de sålunda formade fyra bord
styckena bars ned till stranden av Ruokojärvi, där de lades i vattnet
och förankrades med stenar.
Andra dagen. Om morgonen hämtades första bordgången från
sjön. Längs nederkan-ten av bordstyckena, som nu skulle spikas på
kölen, ströks tjära - hälsingsk trätjära - och lades en tätning av
yllelump. För att denna inte skulle falla bort under förflyttningen
fram till båten och under förberedelserna för inläggningen, spikades
provisoriskt ett par lister på bordkanten (bild 4). Inläggningen av
varje bordgång började alltid med akterhälfterna. Bordspetsarna
lades mot stäven, en ståltrådsögla träddes över stäven och bord
spetsama och kilades fast. Bordspetsarna fästs med vardera en
75 mm trådspik. Skyddslisten tas därefter bort på babordshalvan och
den bojs försiktigt så att den följer kölen och kilas fast med en bord
klämma, ”salvatinet”, som griper över bord och kölkant. Bordspetsen
fästs i stäven med ytterligare en spik och ett par stödspikar sätts under
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Bild 4. Fjärde bordgångens aktra delar under inläggning. Tätningen i bord
fogen på styrbord sida hålls fast med provisoriskt påsatt trälist.
The aft parts of the fourth planks being laid on.

spetsen för att motverka sprickbildning. Sedan bordstycket fästs på
några punkter spikas i alla spikmarkeringar med början akterifrån.
I bordfogarna används 1^4" galvaniserad båtspik. Tidigare har båt
spiken smitts i en liten smedja i Männikkö. Därefter klinkas spikarna
på insidan. Samma procedur upprepas med styrbords bordhalva.
De förliga bordhalvorna behandlas på motsvarande sätt. Medan de
ännu hålls på plats med bordklämmor, sågas de av och passas mot
akterhalvorna. När fogarna passar ihop, tätas också de med tjära
och ylle. Sedan första bordgången sålunda är fastspikad, belastas
kölen midskepps med en sten, och på samma punkt sätts ett stöd
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mot kölen från marken (bild 5). Detta för att motverka de spän
ningar som under bordfyllningen kommer att verka på kölen och
stävarna.
Andra bordgångens, ”toinen varvi (laita)”, fyra bordstycken for
mas på samma sätt som första bordgången. Andra dagen hann Johan
Mattsson även med en grov tillformning av de åtta återstående bord
styckena. Grovformningen omfattar snedsågning av bordspetsarna,
profilhyvling av bordkanterna och utskärning för spikhuvudena.
Arbetet för dagen avslutades med att de tolv bordstyckena lades i
vatten i Ruokojärvi.
Tredje dagen. Bordstyckena till andra bordgången tas upp ur sjön.
Andra bordgången läggs in på samma sätt som första. Vid stävarna
görs i borden urtag halvt i halvt lika breda som bordfogen, så att
borden vid stäven kommer att bilda en rak linje utan de avsatser som
skulle uppstå om borden i full tjocklek mötte stäven. Därefter hämtas
och tillskäres tredje bordets akteromgång, vars inläggning också sker
denna dag.
Efter hand som bordfyllningen fortgår, anbringes käppar från
marken, som stödjer bordskalet utifrån. På insidan av för- och
akterskeppen nära stävarna sätts också små tvärkäppar in, som håller
bordhalsarna utspända. Båtbyggaren kontrollerar med jämna mellan
rum att båten växer fram symmetriskt och kan med hjälp av käp
parna vidta justeringar.
Fjärde dagen. Tredje bordgångens, ”kolmas varvi (laita)”, förliga
omgång hämtas, formas och läggs in. Fjärde bordgångens akterdelar
kommer därnäst i tur, och när dagen är slut har också det sista paret
bordbräder kommit på plats i skrovet.
Femte dagen. Arbetet med fjärde bordgången avslutas med att de
förliga och akterliga delarna skarvas och att spikningen slutförs.
På byggplatsen ligger spantvirke till reds för nästa moment i ar
betet - insättningen av spant, ”kaari”. Spantvirket består av krok
vuxna granstycken, som är renhuggna från kvistar och det mesta av
barken. Spantningen börjar akterifrån. Båtbyggaren väljer ett ämne
med lämplig krökning för denna plats i bordskalet och tillräckligt
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Bild 5. Spantet dras efter grovhuggning av undersidan.
The roughly cut frame being adapted.

långt för att räcka från reling til reling. Ämnet flattäljes, grovtäljes
på undersidan efter ögonmått, provas in i båten. Där dras spantet
med ett strykmått bestående av en liten träkloss vari ett hål borrats
för en timmermanspenna. Klossen har rektangulär genomskärning,
vilket gör att den tar en större ”remsa” ur spantet om den dras kant
ställd efter båtsidan än om den dras liggande. Spantet täljes på un
dersidan efter den uppdragna markeringen, dras på nytt och fintäljes. Spantets översida grovtäljs och fintäljs med yxa. Spantets sidor
hyvlas och spantet prövas på sin plats i båten igen. För tredje och
14
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sista gången dras spantet och fintäljs med yxa. Såväl över- som
undersida fintäljs därefter med kniv och urtagen, ”valiskoreikät”, för
slagvattnet skärs upp på undersidan. Översidan hyvlas med en sär
skild spanthyvel, där hyvelträets undersida har svängd form, sedan
med en kälhyvel. Slutligen hyvlas spantsidomas överkanter med
samma profilhyvel, som användes till bordkanterna. Urtag täljs där
efter med yxa för akterskottens framkant och en spikansats för köl
spiken skärs med kniv ut i spantets mot fören vända sida. Därefter
följer spikningen vilken utförs sålunda. Från insidan spikas i kölen
med en 75 mm trådspik, i andra och tredje borden med en spik, i
fjärde bordet med två spikar (i vardera babords och styrbords sida).
För spikningen i borden används båtspik, som klinkas på utsidan.
Från utsidan spikas slutligen genom första bordet en 75 mm trådspik.
Samma dag sätts ytterligare fyra spant in, omväxlande från för
och akter, varvid tillvägagångssättet är enahanda.
Vidare hämtas en ungtall hem. Den sågas mitt itu på längden och
grovtäljs med yxa. Ur de båda halvorna skall relingslisterna formas.
Sjätte dagen. Sjätte hela spantet og halvspantet för om förligaste
spantet formas og sätts in på plats på samma sätt som de övriga
spanten. Halvspantet räcker till och med andra bordet.
Därefter tas sidosträvorna loss och båten lyfts ner från kÖlbockarna.
Relingslisten, ’’parraspuu”, dras med ett särskilt iordningsställt
drag, bestående av en kloss och en spik. Listen täljs jämnbred med
yxa. Spantändarna sågas därefter av på lika avstånd från översta
bordskarven. Relingslisten sätts fast med tvingar efter båtkanten och
spanttopparnas lägen markeras på listen. Håns läge mäts in och
relingslisten märks av, så att den kommer att sluta mot hån. Listen
tas därefter loss och insågningar görs på ömse sidor om spantmärk
ningarna. Mellan insågningarna på listens undre innerkant skärs med
kniven urtag för spanttoppama. Mellan insågningarna på listens
undre ytterkant täljs och hyvlas en snedfasning mellan spanten. På
relingslisten uppstår på detta sätt förtjockningar vid spantens an
slutningar. Relingslisten spikas därefter från insidan och klinkas.

21 I

Bild 6. Båtens tillbehör, fr. v. roddåror, styråra, mittskotten och stävskottarna.

The boat's equipment: rowing and steering oars and floor boards.

Nästa moment är håarnas, ”hankat”, formning. Håämnena består
av stycken av en björkstam med kvarsittande kraftiga grenstumpar
med lämplig lutning. Stamstycket läggs på relingens insida, som en
fortsättning av relingslisten, vilken börjar vid akterstäven. Håns
stamstycke fortsätter som relingsförstärkning ett par fot föröver från
själva håkvisten. Ibland, men inte alltid, sätts ytterligare en list på
det återstående stycket fram till förstäven.
Hån fintäljes med yxa varvid tillses att stamstycket får båtsidans
svängning och blir lika brett i sin akterkant som relingslisten. På
stamstyckets insida under kvisten skärs - efter uppritning - med
kniv på fri hand ett triangelformigt urtag som i förkant löper ut i ett
enkelt krokornament. Genom håkvisten borras från översidan ett
hål, som mynnar i urtaget. Genom detta skall håbandet trädas.
Skarven mellan relingslisten och hån görs halvt i halvt.
Denna dag sätts båda relingslisterna och håarna in.
I4<
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Sjunde dagen. Arbetet med håarna avslutas med fastspikningen.
Därefter ren tälj es och hyvlas relingen. I aktern sätts in en tvärslå.
”peräkeula”, nära akterstäven, varpå aktertoften, ”palli”, skall vila.
I äldre tid fanns på denna slå ingen sittbräda, man satt direkt på
tvärslån. På den lade båtbyggaren ned särskild möda med ornamentala skärningar. Där satte han också sina initialer och årtalet för
bygget. Det enda, som finns kvar av denna sed, är att underkanten
täljs med en enkel svängd och fasad profil. På tvärslån spikas ett par
brädor som toft, vilka i akterkant vilar på en bordsöm.
Tvärslån har en motsvarighet i fören, ”nenä keula”, vartill tagits
särskilda ämnen, två granstycken med kvarsittande kraftiga rotben,
som går ut i nära rät vinkel mot stammen. De grovtäljs med yxa och
passas in på plats, varvid rotbenen läggs efter var sin båtsida och
stamdelarna får bilda själva tvärslån. Stamdelarna tunnas och spikas
ihop med en snedlask. Efter sammanspikningen passas stödet in på
nytt, fintäljs med yxa och sedan med kniv. Sedan full passning upp
nåtts, spikades rötterna utifrån och klinkades på insidan.
De korta relingslisterna från håar till förstäv sågas till och hyvlas,
ställs i vatten för at mjukna, hyvlas på nytt, passas in och spikas.
Slutligen anbringas fÖrstärkningsplåtar mellan spant och håar samt
mellan håar och relingslister.
Relingen finhyvlas från för till akter.
Åttonde dagen. Nu återstår endast tillverkningen av de tre botten
skottarna, två trapetsformade skottar, ”teljot”, i for och akter samt
mittskotten, ”lunkko”. De görs av längsgående bräder och vilar på
urtag i spanten. Roddåroma, ”airot”, med blad, ”lapa”, och hand
tag, ”varsi”, styråran, ”mela”, som tillverkas av gran med yxa och
kniv, samt stakarna, ”savvoinet”, också av gran, har tidigare tillver
kats (bild 6).
Under akter toften borras nära kölen ett hål, ”vesireikä”, genom
första bordet. Det tillsluts med en propp, ”tappi”. Båten öses med
ett öskar, ”auskari”, i spantfacket, ”tehas”, akter om mittskotten.
Så tjäras båten med trätjära ett varv (bild 7).
Priset för den sålunda byggda och utrustade båten var 750:-.
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Bild 7. Johan Mattsson tjärar den färdiga båten.
Johan Mattsson tars the finished boat.

BOATBUILDING IN TÄRENDÖ, NORRBOTTEN
(SWEDEN)
Summary

The village of Saittarova in the parish of Tärendö in Norrbotten, North
Sweden, is an old boatbuilding centre. The boats are characteristic of the
northern river valleys of Sweden, Norway and Finland: clinkerbuilt, long,
shallow and slender riverboats with pointed sterns.
In August 1961 the author visited the boatbuilder Johan Mattsson (born
1895) and saw the building process. He gives a day by day report of the
progress of work.
In the introduction he describes how the timber is selected: crooked firtrees for the frames, pine trunks and part of the roots for keels, and birch for
stems and rowlocks. The planks of fir are sawn in the village sawmill. Con-

214

struction takes place in the open air, and the boatbuilder uses only simple
hand-tools. The working day is about 14 hours with three short breaks for
meals. The village is Finnish-speaking, and in the article the Finnish terms
for the different parts of the boat are given.
The first day the keel is cut and placed upon two keel-trestles. The stern
and stem are scarfed on. They are supported by side-stays. Four pieces for the
first planking are cut into shape and, in the evening, put into the water at
the edge of the lake near the village.
The second day the first planking is spiked on, starting with the aft pieces.
During the spiking the keel is held down by a stone on top and supported by
a stick underneath in order to neutralize the tension which the planks exert
on the keel. The twelve remaining pieces of the planks are roughly shaped and
put into the water.
The third day the second planking and the aft halves of the third planking
are spiked on. At the same time sticks are placed against the outside of the
shell as support, and on the inside short sticks are placed against the stem
and stem in order to keep the plank-ends stretched.
The fourth day the spiking-on of the third plank is finished, and the fourth
planking is spiked on.
The fifth day the frames are put in, starting from aft. The boatbuilder finds
a suitable piece of timber, which fits into the shape of the shell, for each
frame. Then he cuts and adapts it. After spiking-on the aft frame he adapts
and spikes on the fore frame, then he continues putting in the frames,
alternately from alt and fore. Five frames are put in this day. Then a young
fir is taken home and sawed lengthwise to be used for the shaping of the
gunwale lists.
The sixth day the last frames are put in, the stays loosened, and the boat
taken down and placed on the ground. The gunwale lists are shaped and
spiked on. The shaping of the .rowlocks starts.
The seventh day the rowlocks are spiked on, and cross-bars are put in fore
and aft. On the aft bar a thwart is spiked. The gunwale is smoothed.
The eighth day is used for making the gear: three-piece floor boards, oars,
steering oar, stakes. The boat is tarred with wood tar.

MARITIME SMÅARTIKLER
SKIBSKLOKKEN FRA FREGATTEN „CONSTANTIA MARIA“

Blandt de mange henvendelser og forespørgsler, som Søfartsmuseet næsten
daglig modtager fra udlandet, kom der i sommeren 1971 et brev, der i særlig
grad satte sindene i bevægelse.
Det var en venlig engelsk dame, Miss Hilary Gorman, der gjorde opmærk
som på, at der i hendes afdøde fars samling i Exeter befandt sig en skibsklokke
med påskriften: „Constantia Maria/ af/ Kjøbenhavn/ Capitain P. Holbech.
1801“, og spurgte, om vi ud fra disse oplysninger kunne sige noget om klokkens
historie samt anslå dens omtrentlige værdi ved et eventuelt salg.
Både skibet og skipperens navn var os særdeles velkendte. En farvelagt
tegning af „Constantia Maria“ er ophængt (i kopi) i udstillingen sammen
med et oliemalet portræt af kaptajnen Peter Nielsen Holbech, malet af
dennes søn Niels Peter Holbech. Da samtidig en rig tradition om kaptajnen
og hans usædvanlige hustru, der i vanskelige situationer overtog rattet, er
publiceret af en efterkommer, var det lille kulturmønster allerede tidligere
forekommet så spændende, at det var kendt værdigt til publicering i Handels
og Søfartsmuseets årbog 1944. En vurdering af genstandes værdi i penge
indlader museet sig af princip aldrig på.
Den engelske familie blev begejstrede over klokkens historie og syntes
absolut, at den skulle hjem til Danmark. Man fik klokken vurderet hos vore

Skibsklokke fra den københavnske fregat „Constantia Maria“. Skibet blev
opbragt af englænderne i 1808 på hjemrejse fra Ostindien og taget som
prise. I 1971 kom klokken tilbage fra England og er nu ophængt på
Søfartsmuseet.
Ship's bell from the frigate “Constantia Maria" of Copenhagen. It was taken
as a prize by the English on the way back from East-India in 1808. In 1971
the bell came back from England and now belongs to the Danish Maritime
Museum.
På bagsiden af klokken er Jahves navn i en sol, på forsiden læses: Constantia
Maria af Kjøbenhavn — Capitain P. Holbech, 1801.

The reverse of the bell shows Jehovah's name in the sun. On the front the
inscription: Constantia Maria of Copenhagen. Capt. P. Holbech, 1801.
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engelske kolleger, og efter at Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner
havde bevilliget den meget rimelige købssum og öfter en omfattende korre
spondance med speditører og toldvæsen ankom klokken til Kronborg vel
emballeret i en stor trækasse.
Klokken er den ældste danske skibsklokke i museet, den er 42 cm høj og
minder i sin form om en lille kirkeklokke, ligesom den er udført i klokke
metal, d.v.s. en legering af kobber og tin. På forsiden står i relief den tidligere
citerede tekst, og på bagsiden i strålekrans er Jahves navn i hebraiske bog
staver. Foroven og forneden langs slagringen er den rigt smykket med
antikiserende borter og knækbånd i relief, alt støbt i een proces i den æld
gamle à cire perdu teknik. Der er ingen fabriks- eller mestermærker at finde
på den.
Det er et usædvanligt træk, at skipperens navn står på skibsklokken, endda
er støbt på den. Man kunne gætte på, at skipperen havde større interesser
i skibet, end det normalt var tilfældet. Her kommer arkivalierne os til hjælp.
Bygningen af fregatten „Constantia Maria“ blev påbegyndt i Flensborg år
1800, samme år som Holbech blev gift med Maria, datter af en flensborgsk
storkøbmand Thaysen. 1801 var skibet færdigt med P. N. Holbech og Peter
Thaysens enke (hans svigermor?) som redere. Skibet blev hjemskrevet i
København, og her tog Holbech borgerbrev som skipper 28. september 1801.
Den første mandskabsrulle for „Constantia Maria“ er dateret 6. oktober 1801.
Skibet havde skiftende redere, men samme skipper. Fra 1801 til 1807 førte
P. N. Holbech sin fregat over havene, hovedsagelig til Kina og Ostindien. Da
han på den sidste hjemrejse i 1807 på Isle de France i den bengalske havbugt
hørte om englænderkrigen, ænsede han ikke advarslerne men fortsatte. Fregat
ten blev beslaglagt først af englænderne, derpå af franskmændene, så af
englænderne igen, der førte skibet til Dover, hvor det blev prisedømt, d.v.s.
erklæret for at være lovligt krigsbytte. Skipperen og hans familie, der var med
om bord, blev taget som krigsfanger og holdt internerede i England i to år.
På C. Butty’s akvarel af skibet synes klokken at hænge i en enarmet galge,
men billedet er for utydeligt til at kunne tjene som forlæg, og vi valgte derfor
at lade klokken, der er forsynet med krone, ophænge i en rødmalet galgeport
af den for datiden så gængse type. Museets konservator Chr. Nielsen stod her
for det praktiske arrangement. Nu hænger klokken fra „Constantia Maria“ i
Søfartsmuseet ved siden af billedet af skibet og dets kaptajn.
Hanne Poulsen

KALK OG DISK FRA ASIATISK KOMPAGNI

Søfartsmuseets nyeste større erhvervelse er et altersæt i sølv bestående af kalk og
disk, der har været brugt ombord på et af Asiatisk kompagnis skibe. Ved
kompagniets opløsning i 1840 blev det skænket til Domhuskapellet i Køben
havn, hvorfra det senere kom til Vestre Fængsels kirke. Museets ønske om
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Altersæt fra 1781-82, der har været brugt ombord på Asiatisk Kompagnis
skibe. Bemærk kompagniets monogram, det sammenslyngede DAC, foran på
kalkens fod.
Chalice and paten used on board the ships of the Danish Asiatic Compani
(DAC). They were made in 1781—82 by the silversmith Jonas Heinrich
Jonassen of Copenhagen. When the Company was dissolved they were given,
in 1840, to a prison church in Copenhagen, but have now been placed in the
Danish Maritime Museum.
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at erhverve sættet blev modtaget af fængslets myndigheder og fængslets
præster med stor velvilje; man var villig til at udlevere genstandene mod, at
museet ydede et nyt altersæt som erstatning. Allerede museumsdirektør Knud
Klem var i sin tid klar over, at sættet fandtes, og derfor var det ham en
særlig glæde som formand for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner
at bekoste udførelsen af et nyt altersæt med særkalke til fængselskirkcn ved
kunstnerparret Helga og Bent Exner. Overdragelsen til museet af den gamle
kalk og disk fandt sted ved en gudstjeneste i fængselskirken, hvorunder
Københavns biskop W. Westergaard Madsen indviede det nye sæt.
Kalken er 22,5 cm høj. Bægeret er glat, hvorimod den hvælvede fod og
stilkens vulst er svajknækkede. Disken er ret lille, 15 cm i diam. og er i helt
glat arbejde, kun forsynet med et indgraveret konsekrationskors. Begge
stykker har kompagniets monogram DAC i prikpunslet skrift. Stemplerne på
kalken viser, at den er forarbejdet i København 1781 i vædderens tegn, d.v.s.
20/3-20/4. Guldsmedens initialer er HJ = Jonas Henrich Jonassen, der
fik borgerskab i København 1750 og døde 1791. Guardeinen Fabricius’ store
F garanterer sølvets lødighed. Disken har kun mesterstempel, endda gentaget
fire gange: HJ 82. Både kalk og disk bærer på undersiden inskriptionen:
Skjenket til Domhuuscapellet 1840 af danske assiatiske Compagnie.
Direktionen for Asiatisk kompagni lagde stor vægt på den gejstlige betjening
af skibenes officerer og det menige mandskab. Den medsendte præst holdt sin
første prædiken ved togtets begyndelse, for at dette skulle ske i Jesu navn.
Præstens daglige arbejde ombord bestod i at holde morgen- og aftenbøn, tilse
de syge, begrave de døde, formane de ugudelige, læse med skibsdrengene og
holde konfirmation. De unge blev offentligt overhørt på skansen. Hver sønog helligdag skulle der holdes gudstjeneste med prædiken, trosbekendelse og
de faste salmer, ganske som på land. I den anordnede bøn efter prædikenen
skulle der efter kongehuset bedes for kompagniets direktører og interessenter,
for skibenes lykkelige fart og negotie, i særdeleshed for det pågældende skib.
Gudstjenesterne har vel mest fundet sted på dækket, hvorimod skriftemål
og altergang skete i kahytten. Nadvergæsterne skulle have bevis fra det sted,
de sidst havde været til alters, og møde til skrifte dagen før de kunne modtage
alterets sakramente i form af brød og vin. (En oblatæske til brødet ville kunne
komplettere museets nyerhvervelse).
Guldsmed Jonassen udførte kompagniets bestilling i 1781, der var et godt
år for kompagniet. Danmarks neutralitetspolitik begunstigede handelen, og det
øjeblikkelige behov for skibe var stort. Kompagniet fik overladt orlogsfregatterne „Mars“ og „Disco“, og da det viste sig ikke at være tilstrækkeligt, fik
man også det endnu større orlogsskib „Prinsesse Sofie Magdalena“ mod at
bekoste en nybygning til flåden. Det følgende år skulle yderligere bringe held
til kompagniet. Seks af kompagniets skibe forlod i 1782 Københavns red, de
to med Indien, de fire med Kina som mål; blandt de sidste var den nyerhver
vede fregat „Prinsesse Sofie Magdalena“. Kinafarerne havde langt den største
besætning, helt op til 160 mand. Skibene blev bemandet og udrustet til hvert
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enkelt togt. Præsten fik således alterkarrene overladt sammen med bl. a. det
nødvendige antal katekismer til skibsdrengene. Måske har man ved de mange
afgange i 1782 manglet et altersæt, ligesom det er muligt, at man netop
under en højkonjunktur kunne tænke på at erstatte et ældre, måske lidt bulet
og skrammet sæt med et nyt og mere vægtigt.
Den florissante periode var kun kortvarig. I 1783 sluttedes våbenstilstand
mellem England og de kontinentale handelsmagter, vilkårene blev hårdere,
priserne faldt og den ene store fallit fulgte den anden.
På museet er det tanken at udstille kalk og disk sammen med bibel og
andagtsbøger, som allerede er i museets eje, for at illustrere emnet sømands
religiøsitet. Dette begreb, hvis baggrund Kingo bedre end nogen anden har
kunnet illustrere ved det lille vers:

Du ved vor skibe-planke
er næp’ tre fingre bred
som havets bølger banke
med vold og fyrighed:
Så lidt og er
imellem dødsens hule
og os som stormens kule
med magt igennemskær.
Hanne Poulsen

DA EN DANSK-PORTUGISISK EKSPEDITION FANDT

AMERIKA FOR 500 ÄR SIDEN
Sandsynligvis kan Danmark i disse år, måske i 1973, fejre et ret eksceptionelt
jubilæum, nemlig 500-året for en ekspedition, som Christian I i samarbejde
med den portugisiske konge udsendte mod vest for at finde vejen til Asien,
men som i stedet for opdagede Amerika.
Længe før historisk tid har Østens varer nået Europa ad besværlige handels
veje, især ad den bekendte silkevej gennem Asiens ørkner og bjerge, eller ad
krydderiruten over det Indiske hav og videre gennem Arabien. Faren og om
kostningerne var utrolig store, men de begærede luksusvarer kunne afsættes
på det europæiske marked trods den enorme pris, der forlangtes for dem. En
stor hindring var det, at araberne senere kunne spærre handelsvejene, og selv
om italienernes handelssnilde stadig formåede at skaffe varerne frem, var det
dog uundgåeligt, at der i aftagerlandene måtte opstå et voksende ønske om at
komme direkte i forbindelse med producenterne i Østens ikke helt ukendte
eventyrlande, især Kina, Indien og Molukkerne. Specielt portugiserne, som
var nogle af middelalderens mest dristige søfarere, satte et målbevidst arbejde
ind på at løse denne opgave. En stor del af 1400-tallets historie må ses på bag
grund af denne idé, parret med et idealistisk ønske om samtidig at udbrede
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den kristne tro. Den navnkundige portugisiske prins eller infante Henrik
Søfareren (Dom Enrique el Navegador) opstillede et langsigtet arbejdspro
gram og sendte fra 1415 den ene ekspedition sydpå langs Afrikas vestkyst
efter den anden — hver kom et lille stykke længere end den foregående.
Angsten for ukendte farer var levende: hvad ville der f. eks. ske under
ækvators hede: ville skibene brænde op og søfolkene med dem? hvilke hav
uhyrer truede undervejs? osv. Stor forsigtighed blev iagttaget, og det tog
da også 70-80 år, inden Afrikas sydspids var nået og det sidste store hop til
Indien kunne voves. Rejserne gik ofte imod de naturgivne forhold; det varede
således længe, inden man nåede en klar opfattelse af passatvindssystemerne,
der syd for ækvator gav konstant modvind for de skibe, som langsomt følte
sig frem langs kysten. Først på et sent tidspunkt blev man klar over, at man
ved at tage en langt vestligere kurs kunne få stadig medvind.
På forbjerget S agres i Algarve, den sydligste provins af Portugal, hvorover
prinsen var guvernør, samlede han et forsker-team af navigatører, geografer
og astronomer, et maritimt akademi, som samlede og bearbejdede oplysnin
gerne fra togterne, tegnede søkort, opstillede nautiske tabeller, oplærte navi
gatører, alt sammen for at forberede de følgende ekspeditioner. Det viden
skabelige og praktiske arbejde, der blev gjort her, må vække vor store
beundring.
Arbejdsopgaverne var så store, at Portugal, der var et folkefattigt land,
ikke kunne overkomme det hele. Henrik har uden tvivl inviteret andre
søfarende lande i Europa til at sende deltagere til ekspeditionerne. Helt til
fældigt hører vi således om en dansk mand Vallarte (vel = Vollert), som i
1448 havde fået det ærefulde hverv betroet at lede en portugisisk ekspedition
til egnene omkring Senegal, hvor han blev fanget eller dræbt af de indfødte.
1461 dukker en af Christian I’s unge hoffolk op, persevanten (nærmest =
herold) Lolland, som i 1450’erne havde kæmpet tappert i den portugisiske
hær i Marokko mod muhamedanerne og blev slået til ridder. Dette korstog er
tydeligt nok også et forsøg på at sikre Afrika-kysten i forbindelse med ekspe
ditionerne. Lolland vendte hjem i god behold, forsynet med et kongeligt
anbefalingsbrev.
Henrik Søfareren døde i 1460, men hans nevø Affonso V, der var konge over
Portugal, havde arvet hans interesser og fortsatte hans linje lige så mål
bevidst.
Der var to veje at gå: først og fremmest den langsommelige, men forholds
vis sikre vej at famle sig frem sydpå langs Afrikas vestkyst, som man var
begyndt med; men efterhånden dæmrede det hos nogle, at man måske med
held kunne prøve den dristige, mere farlige og i høj grad uvisse måde at
stikke tværs over havet mod vest for at komme direkte til Asien. Det var den
vej, Kolumbus senere skulle sejle. Forskergruppen på Sagres vidste udmærket,
at jorden var en kugle, men ingen havde nogen anelse om, at der lå et
Amerika mellem Europa og Asien.
Mens de portugisiske ekspeditioner fremdeles koncentrerede sig om Afrika-
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To af Olaus Magnus’ forskellige afbildninger i træsnit af den af Pining og
Pothorst indhuggede kompasrose på bjerget Hvidsærk ved Grønland, t. v. fra
nytrykket af hans Garta Marina (Hieron. Gourmont, Paris 1548), t. h. fra
Historia de gentibus septentrionalibus (Rom 1555).

Two different versions of woodcuts of the compass which the leaders of the
Danish-Portuguese expedition 1473, Didrik Pining and Hans Pot horst, had
carved into Mount Hvidscerk (White Shirt) on the coast of Greenland.
Both by Olaus Magnus, 1548 and 1555.
Very likely the expedition also reached Labrador and New Foundland.
ruten, synes det, som om kong Affonso kan have opfordret sin kollega Christian
I, kongen over det store rige Danmark-Norge med de vidtstrakte nordlige
farvande, til at prøve den anden metode ved at sende en ekspedition vestpå
for at forsøge et fremstød mod Asien, specielt Kina. Ved at føje ham har
Christian I måske villet slå to fluer med ét smæk, idet han har håbet på, at
ekspeditionen kunne genfinde de nordbobygder i Grønland, man så længe
ikke havde haft nær kontakt med.
At en sådan ekspedition virkelig fandt sted, er sikkert nok. Men desværre
er der i hvert fald ikke endnu fundet spor af den eller de officielle rapporter
herom, som sikkert er blevet afgivet. Sådanne beretninger var selvfølgelig af
statsgrunde top-secret-stemplede, selvom deltagerne ikke kunne forhindres i at
give deres private version af oplevelser undervejs til bedste for interesserede, og man må regne med, at datiden var særdeles nysgerrig efter at høre om.
opdagelsesrejser. Fra forskellige samtidige og senere nedskrevne spredte oplys
ninger, fra tekster på søkort og glober o. lign, kilder er det lykkedes at samle
så meget stof sammen derom, at ekspeditionens historie i løse træk kan
skitseres, omend med mange dunkle punkter. Det er specielt overbibliotekar.

224
dr. phil. Sofus Larsen (1855-1938), der har udfoldet et stort og spændende
detektivarbejde for at samle de spredte brikker til et mønster. Her er i det
store og hele hans argumentation lagt til grund, suppleret med senere frem
kommet materiale. Det kan dog ikke skjules, at der har været stærk uenighed
blandt forskerne om rigtigheden heraf.
Ledere af ekspeditionen skal kongens to „skibherrer“ („admiraler“) Didrik
Pining og Hans Pothorst have været. De to „søhaner“ skulle blive nære
fæller og kammerater; i kongens tjeneste optrådte de sammen i de kommende
mange år som dristige kapere, der opsnappede engelske, hanseatiske og andre
skibe, som trods kongens forbud handlede på Island. De kaldes af deres
fjender ligefrem sørøvere, uden at man fra dansk side velsagtens har opfattet
dem som sådanne. Dristige og barske eventyrere af den type har uden tvivl
været velegnede, når kongens rettigheder i de nordlige have skulle hævdes.
Pining synes at være kommet fra en nordtysk patricierslægt i Hildesheim.
Han var måske allerede i begyndelsen af 1470’erne foged over en del af
Island; senere blev han foged over hele øen. I 1490 blev han lensmand på
Vardøhus i Nordnorge. Han døde 1491.
Pothorst var efter navnet at dømme rimeligvis også af nordtysk afstamning.
Han synes at have været Pinings næstkommanderende her som på deres
senere kapertogter.
De to skibherrer var næppe særlig kyndige i navigation, men var ekspedi
tionsledere. Som „pilot“, dvs. praktisk navigatør eller kaptajn, deltog efter
alt at dømme nordmanden Johannes Scolvus, eller Jon Skolp. Den portugi
siske konges repræsentant eller observatør ombord var med stor sandsynlighed
Joåo Vaz C ortereal.
Ekspeditionen er muligvis udgået fra Norge. Vi kan ikke vide, hvor mange
skibe der deltog i den, ejheller om mandskabet hovedsagelig var norsk eller
dansk. For finansieringen må vel portugiserne have stået.
Efter et længere ophold på Island drog man mod vest og kom til den
grønlandske østkyst, formentlig ved egnen omkring Angmagssalik. Her led
flåden øjensynlig et mindre skibbrud under en storm. Eskimoerne kom ud til
dem i kajakker og ville angribe dem. Deltagerne gik i land, betragtede eski
moernes skindtelte og jordhytter og iagttog deres liv og skikke. De fandt
mængder af drivtømmer. Ekspeditionslederne lod indhugge et kompas på
bjerget Hvidsærk (= Hvidskjorte), sikkert et iøjnefaldende anduvningsmærke, som vi ikke mere kan identificere. Sådanne kompasser på klipper har
vi flere vidnesbyrd om fra sam- og eftertiden. Måske har det været et sø
mærke eller et pejlemærke (et sted nævnes det som en båke), måske har det
været et tegn på, at landet var taget i besiddelse for den danske konge. Vi
kan ikke sige det med bestemthed, og den svenske kulturhistoriker, ærkebisp
Olaus Magnus’ afbildninger og beskrivelser af det på sit Carta Marina 1539
og i sit berømte værk Historia de gentibus septentrionalibus (de nordiske
folks historie) 1555 er desværre upræcise og forskellige.
Fra Hvidsærk må ekspeditionen - eller i hvert fald en del af den — have
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Hans Pothorst som han nu ses portrætteret på en af hvælvingerne i St. Marie
kirke i Helsingør. Desværre var det oprindelige kalkmaleri fra ca. 1480-90 så
medtaget, at ansigtstrækkene på den barske „skibherre“ var ukendelige, da
det blev opmålet. T. v. Pothorsts våbenskjold med en potte. Kopi på Handels
og Søfartsmuseet.

Portrait of “admiral” Hans Pothorst in the Church of Our Lady in Helsingør.
The original fresco from about 1480-90 was so damaged that the features
could not be reconstructed correctly.
sat kursen sydpå rundt Kap Farvel og derfra styret mod vest, hvor den måske
med Vestgrønlandstrømmen er ført til Hudsonstrædet (uden at have haft kon
takt med nordbobygderne), og derfra med Labradorstrømmen sydpå langs La
bradors og New Foundlands kyster og er kommet ned til St. Lawrencebugtens
15

Årbog 1972
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isfri munding. Det var disse lande, som portugiserne senere betegnede som
terra do bacalhao (klipfiskelandet). Man traf undervejs nogle folk, som
kaldtes quij, rimeligvis eskimostammer, men ellers nævnes der intet om eks
peditionens oplevelser her, ejheller om dens hjemfart.
Deltagerne i ekspeditionen kan næppe have haft nogen anelse om, at de
her genopdagede det gamle Vinland, som vikingerne havde besøgt 500 år
tidligere. Vi ved heller ikke, om de var klar over betydningen af deres opda
gelse. Måske troede de, at det blot var nordlige, uinteressante egne, der på
en eller anden måde hørte til Grønland. Man tør vel antage, at hvis de havde
haft en fornemmelse af, at de havde nået det Asien, de ledte efter, ville portu
giserne have sendt nye ekspeditioner mod vest og have opgivet den møjsomme
lige vej syd om Afrika.
Af største interesse er det at få fastslået, hvornår denne rejse fandt sted.
Hertil har vi to holdepunkter. I begyndelsen af 1474 blev vicekongedømmet
over halvdelen af den lille 0 Terceira i Açorerne overdraget til den omtalte
Cortereal som en belønning fra den portugisiske konge. Han må da være
kommet velbeholden hjem. Og da Pothorst, som det fremgår af en senere
funden kvittering, indtil 1. juli 1473 var i hamborgsk tjeneste som kaper,
må tidspunktet have været sommeren 1473.
Sofus Larsen kendte ikke denne kvittering, hvorfor han satte rejsen til som
meren 1472 eller 1473. Spørgsmålet er så, om en ekspedition som den omtalte,
selv om alle forberedelserne måtte være truffet forinden, virkelig kunne fore
tages i løbet af de resterende sommer- og efterårsmåneder i 1473. Modstan
derne af Sofus Larsens teorier mener nej, og det må siges, at tiden ville være
yderst knap. Til sammenligning kan anføres, at da Jens Munk i 1619 sejlede
ud for at finde nordvestpassagen, brugte han to måneder til at nå Labrador;
til gengæld tog det for ham og hans to eneste overlevende, udmattede folk
kun en måned at sejle jagten „Lamprenen“ fra Hudson Bays munding til
Norge næste år. Vi kan ikke afgøre det, men må indrømme, at hvis man ikke
turde starte så sent, må der være tale om et senere år for ekspeditionen, - at
den har fundet sted og i hvert fald har nået Grønland, kan der ikke være tvivl
om -, men hvornår? Nogle tekster nævner 1476, men vil man acceptere dette
årstal, må kortene deles om påny og flere vanskeligheder må overvindes og
forklares. Grunden til at man hører så lidt om ekspeditionen er sikkert den, at den
har været opfattet som en af de mange nitter i opdagelsesrejsernes historie.
Den nåede ikke Asien, og dens fiasko kan have bidraget til, at portugiserne
opgav at sejle tværs over oceanet mod vest. De fandt endelig Indien i 149798, da Vasco da Gama satte slutstenen på de mange forsøg ved at sejle rundt
om Kap og op langs Afrikas østkyst for derefter at sejle med monsunen mod
det forjættede land. Men allerede da var Kolumbus dristigt stukket over
Atlanterhavet mod vest med passaten og havde i 1492 fundet, hvad man
troede var Indien, men som i virkeligheden var Amerika.
Disse to begivenheder står med rette som mærkepunkter i søfartshistorien
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og den almindelige historie, mens betydningen af Pinings og Pothorsts eks
pedition næppe gik op for samtiden. Og dog er der grund til at mindes den,
aldenstund den — hvis teorierne holder stik — betød genopdagelsen af Amerika
tyve år før Kolumbus.
I Vor Frue karmeliterklosters kirke i Helsingør ses i søndre sideskibs fjerde
hvælving (fra øst) et kalkmaleri fra ca. 1480-90, som viser en mand, iført en
stor hat med skygge - den ligner næsten en sydvest, men er vel snarere en
hjelm -, rød vams og flæsekrave, anbragt i en blomsterkalk. Under armen
holder han et skriftbånd, hvorpå man læser i frakturskrift hans pothorst;
hans våbenskjold med en stor sort hankepotte er malet over buen. Det er da
kaperkaptajnen og ekspeditionslederen, som her ses afmalet. Det fromme,
næsten barnligt uskyldige, glatragede ansigt giver ikke noget indtryk af en
barsk skibherre, men det må da også tilskrives restauratoren, der kort efter
1900 opmalede det. Det oprindelige kalkmaleri var nemlig ødelagt af en grim
revne i pudsen tværs over ansigtet, så det praktisk talt var ukendeligt. Efter et
fotografi heraf at dømme synes det, som om han har haft skipperskæg med
svunget overskæg. Pothorst er vel på sine ældre dage blevet from og har givet
en sum penge til kirkens udsmykning. Indskriften må kompletteres med et
andet, utydeligt skriftbånd på samme hvælving, så den synes at have lydt på
plattysk: desse beiden let malen hans pothorst (Hans Pothorst lod male disse
billeder), altså de mange kalkmalerier, der smykker hvælvingerne. Han kan
ikke have været en fattig mand.
Henning Henningsen
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Elfelt fot.

Handels- og Søfartsmuseet har haft den sorg, at dets høje protektor,
Hans Majestæt Kong Frederik IX, afgik ved døden 14. januar 1972.
Kongens store interesse for søen og søens folk var velkendt. Den
gik tilbage til de tidligste drengeår, da Hans Majestæt ledsagede
sine forældre på kongeskibets togter i danske farvande, og til ung
domsårene som søofficer. Også Handels- og Søfartsmuseet nød
kongens bevågenhed, og han og Dronning Ingrid betænkte museet
med gaver. Han lagde ved sine besøg ikke skjul på sin begejstring
over de udstillede genstande, især skibsmodellerne, som han forstod at
vurdere med sagkundskab. Det var derfor en stor ære og glæde for
museet, da han i 1965 sagde ja til at overtage protektionen.
I kongens arbejdsværelse hang en række indrammede fotografier
af skibe, han havde særlig tilknytning til, ikke alene kongeskibet
„Dannebrog“ og flådens skibe, men også passagerskibe, færger og
handelsskibe. Efter kongens død deponerede Dronning Ingrid disse
værdifulde billeder på Orlogsmuseet og på Handels- og Søfarts
museet som en sidste hilsen fra kongen.
Handels- og Søfartsmuseet mindes sin afdøde protektor med
taknemlighed.

Elfelt fot.

Med oprigtig glæde har Handels- og Søfartsmuseet modtaget med
delelse om, at Hendes Majestæt Dronningen har erklæret sig villig
til at overtage protektionen for museet efter sin far, Kong Frederik IX.
Dronningen har gennem årene vist sin aktive interesse for kultur
historie og museumsvæsen. Dronningen har deltaget i arkæologiske
undersøgelser i Danmark og i udlandet og har, som det bl. a. vil
huskes fra flere fjernsynsudsendelser, foretaget udbytterige rejser til
fremmede kulturlande verden over. Handels- og Søfartsmuseet mindes
med glæde, at Dronningen i 1971 overværede åbningen af museets
Grønlandsudstilling. Vi vil gerne give udtryk for vor store taknemlig
hed over, at Dronningen har overtaget protektionen.
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HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
BERETNING FOR

REGNSKABSÅRET 1971-72

I årets løb har museet som sædvanligt modtaget en lang række
gaver. Den mest bemærkelsesværdige af disse er vel nok den i de
maritime småartikler her i årbogen omtalte skibsklokke fra ostindie
fareren „Constantia Maria“, som nu er kommet tilbage til Danmark,
efter at skibet blev prisedømt i England for 165 år siden (gave fra
Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner).
En usædvanlig gave er en samling på ca. 200 blankmønter eller
blanchetter, opfisket fra vraget af „Den gyldne Sol“, som sank ved
Bornholm 1672. Det er små runde kobberskiver, der blev eksporteret
som råmateriale fra Sverige til England, hvor de har skullet præges til
rigtige mønter (gave fra Den kgl. mønt- og medaillesamling, Na
tionalmuseet).
Fra Jørgen Nielsen, 0. Nordlunde ved Nakskov, er modtaget en
byggeplade af messing fra Rødby Havns Dok & Skibsværfts bygge
nummer 8, M/S „Carl“ af København, bygget 1924 til De danske
Sukkerfabrikker; 338 brt. Skibet forliste 11. nov. 1965 i Østersøen.
En righoldig samling konstruktionstegninger og opmålinger er
foræret museet af arkitekt Jens Friis-Pedersen, Lyngby. Den omfatter
en del originaler, blandt hvilke især følgende bør fremhæves: tegnin
ger til detaljer på orlogsskibet „Mars“, af Henrik Gerner 1785;
dæksplaner til kinafareren „Gron Printzen“; gennemsnit og dæks
plan til orlogsfregat „Hvide Ørn“; tegninger til en hækbåd 1811;
sejltegn, til H/S „Geiser“ (bygget på Nyholm 1844); en del tegnin
ger af skibsbygmester H. P. Hansen, Svendborg, bl. a. til brig „Oscar“
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1841 og til en ubenævnt skonnert 1843; tegninger til jagtskonnert af
E. C. Benzon, Nykøbing, 1871. Hertil kommer en del kopier af ældre
konstruktionstegninger og nogle af giverens egne opmålinger, bl. a.
af Grønlandske Handels bark „Nordlyset“. Disse tegninger (fra
1928) blev i sin tid -brugt af museets konservator Christian Nielsen,
da han byggede modellen af barken. Hertil slutter sig en del af
giverens blyants- og tuschtegninger, portrætterende forskellige sejl
skibe, samt en værdifuld samling negativer.
Museet havde håbet at kunne redde et par kahytsinteriører fra
Københavns Havnevæsens isbryder „Væderen“ fra 1916, som blev
ophugget i 1971. Desværre var der så mange vanskeligheder forbun
det dermed, at det måtte nøjes med at modtage isbryderens nathus
(gave fra Københavns Havnevæsen ved havnekaptajn R. Hedegaard
Jensen).
Fra direktør Bjørn Madsen, Wiibroes Bryggeri, Helsingør, er mod
taget et af de på de sidste store sejlskibe så almindelige filtrérappara
ter til at rense kaptajnens og officerernes drikkevand for urenheder.
Det er af stengods og er fremstillet af C. Eduard Lewens, Hamborg.
Afdøde sygeplejerske Paula Dahl, Helsingør, har testamenteret
museet et stort maleri af Vilhelm Arnesen 1929, forestillende Hel
singør set fra Sundet med flere sejlskibe og en af de gamle hjulfærger.
En ganske morsom gave er en stor navnedug, som giveren, fru Aase
Fenger, Hillerød, har forsynet med ca. 700 påbroderede navne på
personer, især søens folk, der besøgte det danske konsulat i Rouen,
hvor hendes mand, skibsmægler Douglas Fenger, var dansk konsul
1936-56. Gæsterne skrev deres navne på dugen, og fru Fenger bro
derede derpå navnetrækkene, hvert år i sin farve. En fortegnelse over
alle navnene i denne noget usædvanlige gæstebog medfulgte.
Ved køb er bl. a. erhvervet et par af de såkaldte skipperskeer.
Museet har i nogle år interesseret sig for disse tidligere oversete vid
nesbyrd om handelsveje og -forbindelser. Det var i reglen sølvspiseskeer. som blev givet som en slags reklamegaver fra skibsmæglere og
firmaer, især i østersøhavnene fra Stettin til St. Petersborg, til skip
pere, som havde forretninger med dem (jfr. artiklen om kaptajns-
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Opspantet orlogsfregat på stabelen på Gammelholm. Denne enestående
farvelagte tegning af skibsbygmester på Holmen Zacharias Petersen 1833 er
foræret af arkitekt J. Friis-Pedersen. I forvejen har museet en farvelagt
tegning dateret 1834, også af Zach. Petersen, der viser samme fregat opplanket, parat til at løbe af.
Frigate on building-berth in the Naval Dockyard, Copenhagen, 1833.

gaver i årbog 1964, 132 ff.). Vore to skeer stammer fra det kendte
firma H. Lorck i Königsberg og er dateret 1816.
I gavelisten sidst i beretningen anføres de mange andre givere af
museumsgenstande, fotos og bøger. Museet udtrykker sin tak til
giverne, uden hvis interesse og hjælp vi aldrig ville kunne indsamle
dette materiale og sikre det for fremtiden. Langt de fleste af museets
nyerhvervelser er gaver. De penge, der i budgettet er afsat på kon
toen nyerhvervelser, bruges for størstedelen til fotoarbejder og bøger.
Museet retter også en tak til de firmaer, fonds og institutioner, som
har vist deres interesse for dets arbejde ved at støtte det med bidrag
i 1971-72. I regnskabet er der givet en specifikation af disse bidrag.
Med de stadig stigende priser er det for museet livsvigtigt, at denne
interesse også i fremtiden giver sig udtryk i hjælp af økonomisk art.
Som det vil ses af regnskabet, betaler staten museets lønninger, som
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efterhånden er blevet en stadig større procentdel af udgifterne. Hvad
museet ellers har brug for til drift, administration og samlingerne må
skaffes gennem entréindtægter og private bidrag.
Museets særudstilling i 1971, „Fra det gamle Grønland“, skulle
have været taget ned ved udløbet af efterårsferien, men blev efter
flere opfordringer, især fra skoler, forlænget et stykke ind i november.
Som emne for særudstillingen i 1972 valgte man færgefarten, idet
det i år var 100 år siden, den første jernbanefærge, „Lillebelt“, blev
indsat på ruten Strib-Fredericia. I samarbejde med De danske Stats
baner blev udstillingen „DSB-færger 1872-1972“ bygget op. Den ind
ledes med glimt fra ældre tiders primitive færgeforhold og belyser
ved hjælp af modeller, billeder, fotos, tekster og kort udviklingen af
DSB-færgerne fra de første små hjulfærger til de moderne store
motorfærger, der overfører jernbanetog og biler. En del udstillede
originalgenstande fra ældre tiders færger vækker minder hos de ikke
helt unge af gæsterne. Udstillingen åbnedes 19. maj 1972 af Hans
kgl. Højhed Arveprins Knud i nærværelse af Arveprinsesse Caroline
Mathilde, generaldirektør Poul Hjelt, kontorchef M. B. Hedegaard,
DSB, og en række andre inviterede gæster. Jernbaneorkesteret trak op
med fuld musik gennem byen og gav koncert i Kronborg slotsgård.
Museet takker DSB’s embedsmænd, Jernbanemuseet, Helsingør Skibs
værft og C. Wiibroes Bryggeri for velvillig hjælp til udstillingen og
åbningsarrangementet.
Til samme lejlighed er museets model af M/F „Sjælland“ blevet
restaureret på DSB’s bekostning.
Den internationale Kap Horn-forenings kongres blev holdt i Kø
benhavn 6.-8. juni 1972, og 7. juni tog den på udflugt til Kronborg
med ca. 730 deltagere, som skulle se Søfartsmuseet. I anledning af
det ærefulde og fornøjelige besøg havde museet arrangeret en lille
Kap Horn-udstilling med modeller af de sidste storsejlere, med bil
leder, fotos og genstande til belysning af sejladsen rundt Kap Horn
og forholdene ombord, med linjedåbsattester, frivagtsarbejder, tato
veringsmønstre, og selvfølgelig også med en udstoppet albatros (ven
ligst udlånt fra Zoologisk Museum). Udstillingen blev en stor succes
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blandt Kap Hornerne., og det besluttedes at lade den stå til efteråret
til glæde for museets mange gæster.
At lave udstillinger er en mere tidsrøvende affære, end publikum
sædvanligvis forestiller sig, og det kan også være dyrt, især når man
skal opspore, låne, transportere og forsikre genstande udefra.
Med henblik på museets beskedne medarbejderstab og små penge
midler er det en så krævende opgave, at det volder store betænkelig
heder at planlægge og gå i gang med alt for store programmer.
Udstillinger skal selvfølgelig have en vis kvalitet og et omfang, så
publikum ikke går skuffet derfra. Men uden tvivl er udstillingstanken
meget kraftigt fremme i tiden, og museet vil gerne, så vidt dets
kræfter rækker, imødekomme den.
Museet har leveret materiale i større eller mindre omfang til frem
mede udstillinger, således til en afdeling om huse i Grønland før og
nu, i forbindelse med Charlottenborgudstillingen marts 1972; dele af
materialet blev senere vist på en dansk udstilling i Dortmund. Mu
seet deltog i sommeren 1971 i en udstilling „Seefahrt einst und heute“
på Städtisches Museum i Flensborg, og i den forbindelse holdt Hen
ning Henningsen et foredrag med farvelysbilleder om den danske
vestindiefart.
I anledning af Olympiaden 1972 har man i Kiel, hvor sejlsports
programmet afvikles, arrangeret en stor, international søfartsudstil
ling, Olympia-Ausstellung Mensch und Meer, hvortil museet har
udlånt materiale, bl. a. ældre billeder fra dansk sejlsports barndom,
modeller og flere skibsportrætter.
Til en udstilling Helsingør — en by i sundtoldtiden, arrangeret af
de biblioteksstuderende Annette Hansen og Anne Lise Konradsen
som eksamensopgave og vist i maj 1972 på Helsingør kommunes
nybyggede hovedbibliotek, har museet ligeledes udlånt stof fra sine
righoldige Helsingør-samlinger.
I 1968 deponerede Deres Majestæter Kong Frederik IX og Dron
ning Ingrid på museet en umiak (konebåd) fra Nanortalik, de havde
fået som gave under deres besøg på Grønland samme år (jfr. årbog
1969, 143). Det drejer sig formentlig om den sidste båd af denne

236

type, der er og vil blive bygget i Grønland, en ca. 8 m lang skind
båd på et træskelet. Desværre er denne kostbare gave blevet lidt af et
problembarn for museet, idet et bakterieangreb havde ødelagt skin
dene i bunden, ligesom den stadig vekslende temperatur og fugtighedsgrad i Kronborgs rum forårsagede, at skindene revnede op ad
siderne. Ved stor imødekommenhed fra Nationalmuseets konserve
ringsanstalt ved ledende konservator Knud Holm blev den taget un
der kyndig behandling i Brede. Kuren, der var meget omstændelig
og medførte en række eksperimenter, varede otte måneder. Nu er
patienten kommet tilbage til Kronborg, hvor den til stadighed over
våges. Takket være et tilskud fra Fonden til Fædrelandets Vel og et
bidrag fra Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner er det lyk
kedes os at dække de ret store udgifter til konserveringen. Vi er nu
spændt på, hvorledes det går med den i fremtiden.
Nationalmuseet har ligeledes bistået museet ved restaurering af
nogle mindeplader af jern, stammende fra Vester Vandet kirke, hvor
de blev opsat over medlemmer af egnens skudeskipperslægter (jfr.
årbog i960, s. XVII). Pladerne er blevet rustbehandlet, og malingen,
der var ved at skalle af, er blevet fikseret.
Museet har deponeret en samling tegninger af islandske land
skaber, bygninger og folketyper på Islands Nationalmuseum i Rey
kjavik.
Museumsinspektør Robert Brown, daglig leder af plantagemuseet
Whim Greathouse, St. Croix, opholdt sig i efteråret 1971 nogle uger
på museet for at gennemgå dets materiale fra Vestindien og sætte
sig ind i dets katalogiseringsteknik.
Københavns Universitet, der som tidligere omtalt udsendte „Sø
mand, fisker, skib og værft“ som en håndbog i maritim etnologi (jfr.
årbog 1971, 150), har nu udgivet den i engelsk oversættelse: „Ships
and Shipyards, Sailors and Fishermen“. Den er udarbejdet af den
Nordiske maritim-etnologiske Arbejdsgruppe og har bidrag af flere af
forfatterne til nærværende årbog.
Ved juletid 1971 udgav museumsinspektør Hanne Poulsen bogen
„Jes Jessen, Maleren fra Åbenrå“ (208 s., hvoraf 63 plancher i

Konebåden fra Nanortalik hjemkommet fra Nationalmuseets Konserverings
anstalt, stående i Kronborg slotsgård 22. juni 1972. Nat.-mus. foto.
The Umiak (women's boat) from Nanortalik, in the court-yard of Kronborg
Castle, after restoration by the National Museum.

sort-hvidt samt 3 farvepl., udg. Historisk Samfund for Sønderjyl
land, Åbenrå; bogladepris kr. 31.--). Den folkelige maler Jes Jessen
(1743-1807) malede bl. a. skibsbilleder samt portrætter af kaptajner,
købmænd og skibsredere i Åbenrå og Randers.
I 1954 udsendte Den nordsjællandske Lejrskole i sit årsskrift en del
opgaver til brug under skolebørns besøg på museet. Opgaverne er nu
blevet reviderede og forøget med et sæt om Asiatisk kompagni (ved
museumsdirektør Knud Klem) og er blevet trykt i lejrskolens års
skrift 1972. Det er et ønske, at disse opgaver sammen med Helsingør
skolevæsens opgaver (jfr. årbog 1971, 159 f.) vil fremme interessen
for museet hos skolerne. Desværre har museets fåtallige personale
ikke nogen mulighed for personligt at assistere lærere ved skolebesøg,
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ligesom det heller ikke har undervisnings- eller mødelokaler. Et ønske
for museet er det engang med tiden at få ansat en museumspædagog,
som bl. a. kan tage sig af denne meget vigtige del af museets kund
skabs- og kulturformidling.
D/S Øresund har planlagt en serie kompasplatter med afbildnin
ger i farver af ældre kompasroser i museets samlinger og fremstillet på
Den kgl. Porcelainsfabrik. Serien skal omfatte seks forskellige platter,
og foreløbig er udsendt to (1970 og 1971). Takket være selskabets
velvilje har museet på favorable vilkår kunnet overtage et antal af
disse smukke platter til salg på museet. Platterne, der er nummere
rede, er blevet en stor succes.
Museets direktør var i aug. 1971 deltager i Skandinavisk Museums
forbunds kongres i Island, og sammen med museets inspektør deltog
han i det Fjerde nordiske maritim-historiske arbejdsmøde i Helsing
fors i sept. 1971, arrangeret af de skandinaviske søfartsmuseer.
Museets direktør og inspektør har medvirket i følgende radioud
sendelser: Grønland, Kina- og ostindiefarten og Øresundstoldens
historie. I sommeren 1972 var direktøren og konservatoren med i en
farveudsendelse i TV om de gamle øresundsbådtyper og ældre tiders
kadrejeri.
Den lille vagtbygning i Helsingborgs ravelin, som museets kon
servator har sin tegnestue og sit værksted i, er blevet gennemgribende
restaureret og ombygget.
Et af museets allerstørste problemer har i hele dets tid været det
manglende elektriske lys på Kronborg. På overskyede dage ruger en
mørkestemning over salene, og museet har derfor set sig nødsaget til
at anskaffe et parti stavlygter, som lånes ud til besøgende, der
kommer for at studere detaljer i udstillingen. Uden elektrisk lys kan
man i virkeligheden ikke lave et museum. Det har derfor i årevis
været museumsgæsternes og ledelsens store ønske at få installeret lys
i lokalerne, men da det er et særdeles kostbart arrangement, synes
der ikke for tiden at være nogen udsigt hertil. De mørke vindeltrap
per er yderst farlige for gæsterne, især nedgangstrappen i slottets
nordøs thjørne. Takket være Boligministeriets velvilje er der nu opsat
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en lyskuppel på denne, således at der ikke skulle kunne ske ulykker
her på grund af manglende lys.
Efter en pause er der nu atter udstationeret civile værnepligtige på
museet, således at det til stadighed vederlagsfrit kan beskæftige én à
to militærnægtere. Under hensyn til museets mange opgaver er det
en ikke uvigtig hjælp i det daglige arbejde. - Fhv. oversygeplejerske
Inger Preisler, Helsingør, har som sidste år uden vederlag arbejdet en
dag om ugen med at katalogisere nytilkomne bøger og ordne biblio
teket.
Besøgstallet har i 1971-72 ligget på 77.673, hvilket er en beskeden,
men glædelig stigning siden sidste år.
H. H.

GAVELISTE 1971-72

Skibsbilleder, konstruktionstegninger m. m.
Ark. J. Friis-Pedersen, Lyngby: farvelagt tegning af Zach. Petersen 1833:
opspantet orlogsfregat på stabel på Gl.-holm; tommestok; klodser og holdere
til kurver; overmatros Jens C hr. Hald (f), Skovlunde: farvelagt tegning af
G. Johansen 1901: brig „Medor“ af Fanø; Schiffbauingenieur Werner Jaeger,
Duisburg: opmålinger af to „Kähne“ fra Slien; konstruktionstegning af G. E.
Wunderlich 1848: dæksbåd „Helsingør“; civiling. H. M. Kislin g, Hillerød:
konstruktionstegninger af skibsbygm. Anders Jensen, Øxenbjerg, ca. 1915:
3-m. slettopskonn. „Edith“, „Bris“ og „Amata“; ark. A. J. Mark-Nielsen (t):
sejltegn, til skonn. „Jason“ (1874) °g skonn. „Nancy“; tegn, til skruefregat
„Niels Juel“ 1866; husflidsmodel af brig „Johanne“; målestok på 1 fod;
overlærer Claus Nielsen, Sønderborg: 4 kobberstukne plancher fra fransk
maritimt værk ( 1700-tallet); Stockholms Rederi A-B. Svea, Stockholm:
kunstmappe med ti farvetryk af rederiets skibe (Björn Landström) ; ing. Søren
Thorsøe, Helsingør: konstruktionstegn, til H/S „Hermod“ (1890).

Arkivalier, manuskripter, tryksager m. m.
Maskinmester A.M. Gammelgaard Christensen, Esbjerg: manuskripter: erin
dringer fra hans søfartstid 1913-26; Rømø færgeris historie 1925-48; kort;
fru Elsemarie Christensen, Kokkedal: papirer, levnedsbeskrivelse m. v. vedr.
kaptajn H. K. Christensen; Gisela og Peter Fjelrad, Hareskov: papirer og
selvbiografi vedr. kapt. Mads Sørensen; ]. Frederiksen, Nyborg: levnedsskil
dring af kapt. L. P. H. Jensen, 1955; Kgl. Grønlandske Handel: førstedags-
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kuverter med nyudgivne grønlandske frimærker; overmatros Jens Chr. Hald
(t), Skovlunde: søfartsbøger og papirer; Kai Jønsson, Brønshøj: personlige
papirer; ark. Bodil Krohn, Gentofte: papirer vedr. lods Emanuel Rasmussen,
Nakskov; dir. Preben Larsen, Helsingør: papirer vedr. kapt. Hans Jensen
Larsen; frk.nerne Oda og Astrid Madsen: afskedsadresse til dir. Egil Christen
sen, Ø.K., Durban 1934; ark. A. ]. Mark-Nielsen (f): skibsjournal 1866-71;
regnskabsbog for skonn. „Elfrida“, „Jason“ og „Nancy“ 1868-77; papirer
vedr. kapt. Søren Juul Nielsen (f. 1836) og søn Søren William Mark-Nielsen;
trykte anordninger om internationale søvejsregler 1897-1906; ing. Søren
Thorsøe, Helsingør: papirer vedr. maskinm. Julius Pii.

Handel og søfart; ældre danske besiddelser
Fru Ria Christoffersen: „Capitulation“ for artillerist Christopher Pedersen
Pederstrup, St. Croix 1851; kapt. K. Mullertz, Devonport, New Zealand:
brev 1839 fra mæglerfirmaet Chr. Grammann & Sohn, Lübeck; stud. mag. An
ders Monrad Møller: Københavns handelsflåde 1814-32 (manus); ark. Tage
Pullich, Helsingør: klareringsdokument 1857; dir« Jens Vibæk: ældre aktie
breve.

N avigation, sø- og landkort

Fru Elsemarie Christensen, Kokkedal: kort over 5-m. bark „København“’s
rejser; Dr. A. W. Lang, Juist: foto typier af ældre søkort over Helgolandsbugten; kapt. K. Mullertz, Devonport, New Zealand: kobberstukne kort af Sr.
Robert: postruter gennem Tyskland (1757) og Frankrig (1758); sekstant til
brug i luftfarten; arkivar Arne Poulsen, Brøndbyvester: kort over sejlskibs
ruter.

Diverse
Fru Ina Abrahams: blyantstegning af ubk. 1858: Hornbæk; Bergens Sjø
fartsmuseum: farvereproduktion efter Johan Bennetter 1858: Storm på Vå
gen; dir. K. Bornæs, D/S Øresund: to „Georg Stage“ platter; toldvagtmester
M.K.Boye, Vordingborg: anskuelsestavle til bygning af flaskeskibe; ark. J.
Friis-Pedersen, Lyngby: øsekop fra Drejø; G. E. C. Gads forlag (ved over
bibliotekar dr. phil. Erik Dahl) : 23 xylografiske stokke, de fleste fra Illustreret
Tidende ( 1800-tallet) ; fru Anna Green-Nielsen: bøjlelås til køjesæk; Kgl.
Grønlandske Handel: Hans Egede platten 1971; apoteker Preben HahnThomsen, Hovedgård: berlok med indgraveret skibsfremstilling, har tilhørt
skipper Hans Thomsen, Fredericia (f 1751); rigger Edv. Jensen, Helsingør:
lærlingekontrakt; frk.nerne Oda og Astrid Madsen: broncemedalje for ekspe
ditionsskibet „Dana“.
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Fotos

Svend Andersen, Carmel, Calif., USA; lektor Grete Bondesen, Hillerød;
Burmeister & Wain A/S; fru Elsemarie Christensen, Kokkedal; slotsbetjent
Aage Danielsen, Kronborg; prokurist Peter Degn; ark. /. Friis-Pedersen,
Lyngby; Frederikshavn Værft og Tørdok A/S; J. Frederiksen, Nyborg; fhv.
ORS Johannes Gottlieb, Helsingør; Kgl. Grønlandske Handel; Vagn Hansen,
Hillerød; Helsingør Skibsværft A/S; sagfører, dr. jur. Hugo Krohn, Kiel;
dir. Preben Larsen, Helsingør; fotograf Arne Magnussen, Helsingør; ark.
A. J. Mark-Nielsen (f); Nakskov Skibsværft A/S; Nationalmuseets 3. afd.;
Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum, Amsterdam; fru Anna GreenNielsen; toldinspektør A. Nissen, Varde; Odense Stålskibsværft A/S (og
Lindøværftet) ; reklamechef Erling Pade; Peabody Museum, Salem, Mass.,
USA.; redder Arne Petersen, St. Heddinge; arkivar Arne Poulsen, Brøndby
vester; Schl.-Holsteinisches Landesmuseum, Slesvig; C.-H. Gottfr. Schmitt,
Wentorf b. Hamburg; S. Simonsen, Lyngby; Statens sjöhistoriska Museum,
Stockholm; Ivar Sørensen, Tilsted; højskolelærer Henning Thalund, Høj
bjerg; politiass. C, Wichmann, Hammel; Arne With, Birkerød; Aalborg Værft
A/S; Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S.

Bøger

Grosserer Elias Amundsen, Larvik; konservator Arne Bang Andersen, Sta
vanger; intendent Sven Andersson, Âbo, Finland; Sv. Bech, Valby; skoleinsp. Jørgen Berg, Nærum; maskinm. A. M. Gammelgaard Christensen, Es
bjerg; mus.-insp. Ole Crumlin-Pedersen, Roskilde; slotsbetjent Aage Daniel
sen, Kronborg; Dansk Esso A/S; Foreningen til Søfartens Fremme; ark. J.
Friis-Pedersen, Lyngby; Find Graucob, Elland, England; civiling. Palle Gravesen, Køge; Grimstad Kommune, Norge; Kgl. Grønlandske Handel; Hel
singør Kommune; Hørsholm Egns Museum; mus.dir. Rob. Bruce Inverarity,
Philadelphia, USA; lærer Preben Ipsen; Birger Isaksen, Odense; kgl. bygningsinsp. Peter Koch; konsulent Aage Lauritzen, fyrdir. A. Legind; Dr. Siegfried
Lehmann, Giessen-Wieseck, Tyskland; forfatterinden Florence Lewisohn,
Yorktown Heights, New York, USA; Lloyds Register of Shipping, Crawley,
England; kontorchef, kapt. Kaj Lund; forfatteren M. Mickiewicz, Warszawa,
Polen; Arvid Moberg, Luleå, Sverige; Nederlandsch Historisch Scheepvaart
museum, Amsterdam; dir. E. J. Wøldike Nielsen, Charlottenlund; Øyvind
Bryde Nielsen, Humlebæk; Det norske Veritas, Oslo; stud, theol. Anders Nør
gaard; Orlogsmuseet; intendent David Papp, Stockholm; boghdlr. Orla Pe
tersen, Helsingør; Politikens Forlag; oversygeplejerske Inger Preisler, Hel
singør; overinsp. M. Roseli; læge Mogens Seidelin, Odense; Spare- og Låne16
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kassen for Løkken og Omegn; Stadtarchivar H.-Fr. Schütt, Flensborg; Statens
sjöhistoriska Museum, Stockholm; Robert Sténuit, Bruxelles; ing. Søren
Thorsøe, Helsingør; Det Østasiatiske Kompagni; dir. Leif Aandahl; Aarhus
Havnevæsen.
Hvor adressen i ovennævnte lister ikke er angivet, er den København.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
DRIFTSREGNSKAB i. APRIL 1971 - 31. MARTS 1972

Indtægter
Indtægt ved forevisning
..............................................................
133-341
Statens tilskud
........................................................................................... 463.978
Private bidrag ifølge specifikation...........................................................
24.450
Renter
2.728
Fortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter,
kort, billedbog, postkort,platter m. v.................................................
5-533
Modtaget bidrag til køb af stålskabe, hvor udgiften er afholdt . .
10.000
Modtagne bidrag til Grønlandsudstilling og restaurering
af grønlandsk konebåd...........................................................................
14.000
Modtagne bidrag til indretning af kontorlokaler, hvor
udgifterne er afholdt..........................................................................
o

Kr.

654.030

511.103
48.146
1.500
42.256
478
8.294

611.777

Nyerhvervelser og opstillinger...........................................................
Særopgaver (udstillinger og restaurering).....................................

29.672
17.084

Udgifter
Administration og drift:

Lønninger, honorarer, pensionsudgifter rn. ni. . . .
Rengøring..........................................................................
Opvarmning.....................................................................
Kontorhold, køb af stålskabe og diverse.....................
Kørsel og transport...........................................................
Assurance, ATP og sygeløn...........................................

Museets samlinger:

Underskud, der overføres til kapitalkonto .

..................... 4- 4.503
Kr.

654.030
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Specifikation af private bidrag i 1971/72

Blæsbjerg & Co............................................................................................
100,00
Braminers boghandel, Helsingør...........................................................
100,00
Danmarks Rederiforening.......................................................................... 5.000,00
A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab................................................1.000,00
Helsingør kommune (2 år).......................................................................... 9.000,00
J. C. Hempel’s Legatfond.......................................................................... 1.000,00
Rederiet Holm & Wonsild.....................................................................
500,00
Rederiet M. Jebsen
...
200,00
Rederiet A. P. Møller...........................................
5.000,00
Dampskibsselskabet Norden A/S...........................................................
300,00
Dampskibsselskabet Orient.....................................................................
300,00
Store Nordiske Telegraf-Selskab................................................
.
200,00
A/S EM. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise...........................
. .
250,00
Weco-Shipping I/S................................................................................
500,00
Kryolitselskabet Øresund A/S..................................................................... 1.000,00
Kr. 24.450,00
De efter 1. april 1972 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab.
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STATUS PR. i. APRIL 1972
Aktiver
Samlingen:
Saldo pr. i. april 1971..................................................... 2.345.340
Nyerhvervelser og opstillinger m. v. i 1971/72 . .
29.672
Modtagne genstande m. m. i 1971/72.....................
38.211
Likvide midler:
Kassebeholdning..........................................................
Landmandsbanken.....................................................

Udestaende fordringer
........... .
Beholdning af kataloger, farvepostkort, platter og bøger .
Inventar:
Anskaffelsessum i 1971/72........................................... .

2.413.223

2.204
92-837

95-041

.
.

.
.

.
.

71-463
66.000

.

.

Passiver
Diverse kreditorer:
I/S Øresund (platter)................................................
Omkostninger................................................................
Tilbageholdelse af del af dyrtidsportioner ....

.

5-4-14

Kr.

2.651.141

7-500
2.600
438

10.538

.

17.000

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

.

Kapitalkonto:
Saldo pr. 1. april 1971................................................
Nyerhvervelser og opstillinger m. v. i 1971/72
. .
Modtagne genstande m. v i 1971/72...........................
Underskud.....................................................................

2.560.223
29.672
38.211
-i- 4.503

2.623.603

Kr.

2.651.141

.

.

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi
har revideret.
København, den 15. maj 1972
A. Engell-Nielsen

Eigil Bruhn

statsaut. revisor

statsaut. revisor

Hvorledes forøges
Handels- o g Søfartsmus eets samlinger?
Museets samlinger forøges ikke alene gennem indkøb,
men tillige i høj grad ved gaver indsendt fra privatperso
ner og firmaer, navnlig naturligvis fra rederier og han
delsforetagender.

Museets samlinger omfatter:
Skibsmodeller og andre modeller, bl. a. skibsmaskiner.
Skibsornamentik, f. eks. gallionsfigurer.
Skibsinventar.
Skibsbilleder, malerier, akvareller, tegninger. Portrætter
af handelens og skibsfartens folk, stik og fotografier. Bil
leder 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, søfartsbøger,
levnedsskildringer, memoirer osv.
I det hele taget alt, som har forbindelse med handelens
og skibsfartens historie, herunder skibmandsarbejde, skibs
bygning, fyr- og vagervæsen, rednings- og bjergnings
væsen, toldvæsen, lodsvæsen, livet ombord og i land osv.

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

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
3000 Helsingør - Tlf. (03) 21 06 85

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS

MUSEETS VENNER
BERETNING FOR
1971-72

Den årlige generalforsamling afholdtes mandag den 28. august 1972

kl. 16 i Kongens Kammer på Kronborg slot. Ga. 80 medlemmer
havde givet møde.
Formanden, museumsdirektør Knud Klem, bød velkommen. Ar
kitekt Mads Drosted valgtes til dirigent.
I sin årsberetning meddelte formanden, at den på sidste general
forsamling foreslåede lovændring, hvorefter selskabets regnskabsår
af praktiske grunde i stedet for kalenderåret skulle være finansåret,
var blevet vedtaget enstemmigt på en ekstraordinær generalforsam
ling 28. september 1971 (jfr. årbog 1971, s. 161).
Formanden nævnede derefter de mange gaver, selskabet havde
givet museet i den forløbne periode. Den største gave var som sæd
vanligt årbogen, af hvilken der nu var kommet 30 bind. Indeværende
års årbog, bind 31, forelå tildels i 2. korrektur. Den anselige række af
bind er blevet karakteriseret som en hel skatkiste af søhistorisk viden;
redaktionen nedlægger et stort arbejde i at gøre hver årbog så af
vekslende og fængslende som muligt og at finde egnede forfattere.
I et lille land som Danmark er kredsen af maritime skribenter des
værre begrænset, men heldigvis har redaktionen fået løfte om en
række gode artikler til de kommende bind. Vi håber, at medlem
merne stadig er interesseret i denne publikation. Den når ud over
hele verden til medlemmer og institutioner. Museet har bytteforbin
delse med flere hundrede museer, biblioteker osv. og modtager på
den måde mange hjemlige og fremmede publikationer til sit biblio
tek, der nu omfatter ca. 19.000 bind.
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Af direkte gaver til museet omtaltes venneselskabets andel i det i
sidste årbog nævnte og afbildede portræt af formanden, malet af
Gunner Ditlefsen. Formanden fortalte om de øvrige gaver, selskabet
har givet museet, nemlig skibsklokken fra ostindiefareren „Constantia
Maria“ af København 1801 og sølvaltersættet, fremstillet 1781-82
af den københavnske sølvsmed Jonas Henrich Jonassen til brug på
Asiatisk kompagnis skibe. Dette sæt ejedes af Vestre fængsel og brug
tes i dets kirke. Takket være velvilje fra fængselsinspektør Aage
Worm, fængselspræsterne G. Borg-Hansen og P. J. Nicolaisen samt
Indenrigsministeriet kunne sættet erhverves ved bytte med et mo
derne altersæt, fremstillet af sølvsmedene Helga og Bent Exner og
betalt af venneselskabet. Formanden overdrog museet disse kostbare,
historiske genstande, som ledsagedes af gavebreve, der blev læst op.
Museumsdirektør Henning Henningsen udtalte museets varme tak
derfor. Fængselsinspektøren og fængselspræsterne gjorde selskabet
den glæde at overvære overdragelsen. Medlemmerne havde lejlighed
til at se det gamle og det nye altersæt ved siden af hinanden.
Om skibsklokkens og altersættets historie henvises til de maritime
småartikler i denne årbog (s. 215 ff.).
Selskabet har på anden måde hjulpet museet, nemlig ved at be
vilge et beløb på knapt 4.000 kr. til betalingen af et restbeløb til den
i museets årsberetning i denne årbog (s. 235 f.) omtalte restaurering
af den grønlandske konebåd. Selv om selskabets opgave først og
fremmest er at give gaver, har det også mulighed for at bidrage til
restaurering af museumsgenstande ifølge lovene.
Efter en omtale af medlemstallet, der ligger på 1399 (1245 års
medlemmer og 154 livsvarige), gav formanden nogle meddelelser fra
museets arbejdsområde. Han nævnte årets to særudstillinger „D.S.B.færger 1872-1972“ og Kap Horn-udstillingen (beskrevet i museets
årsberetning s. 234) og nævnte, at der foruden de på sidste general
forsamling af Helsingør skolevæsen ved skolebiblioteksinspektør St.
Bering Jacobsen og viceskoleinspektør Flemming Hjorth udarbejdede
opgaver til brug ved skolebesøg i museet nu var fremkommet andre
opgavesæt i Den nordsjællandske Lejrskoles årsskrift 1972. Disse
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bestod dels af nogle af afdøde lektor G. A. Ullerups opgaveserier,
trykt i Lejrskolens årsskrift 1954, i revideret skikkelse, dels af nye
opgaver, udarbejdet af formanden.
Yderligere omtalte og foreviste formanden den af D/S Øresund i
forbindelse med museet udsendte smukke kompasplatte 1971, som
kan købes på museet, ligesom han nævnede, at de gennem flere år
foretagne forberedelser til udsendelsen af en bog med et udvalg af
konservator Christian Nielsens opmålinger af lokale danske bådtyper
nu var så langt fremskredne, at den kan forventes udsendt i april
1973. Bogen vil indeholde en af Palle Christiansen skrevet tekst om
bådtyperne, deres historie og brug. Selskabets medlemmer vil kunne
købe bogen til favørpris ved rettidig bestilling; brochurer herom vil
blive udsendt efter nytår.
Formanden sluttede med en tak til annoncører og bidragydere for
deres støtte til udgivelsen af årbogen og rettede ligeledes en tak til
pressen for velvillig behandling og til medlemmerne for deres inter
esse for selskabet.
Formandens beretning godkendtes uden diskussion, hvorefter kas
sereren forelagde det reviderede regnskab gældende for tidsrummet
i. januar 1971 til 31. marts 1972, altså fem kvartaler (trykt på de
følgende sider). Driftsregnskabet balancerede med kr. 59.539 og
sluttede med et overskud på kr. 4.869. Skibsfører Barfoeds legat var
vokset til kr. 122.627. Regnskabet godkendtes.
På valg til bestyrelsen var bankdirektør Ernst von Kauffmann,
museumsdirektør Knud Klem og borgmester Ove Thelin, der alle
genvalgtes. Som revisorer genvalgtes de statsautoriserede revisorer
A. Engell-Nielsen og Eigil Bruhn.
Efter generalforsamlingen var der som sædvanligt hyggeligt samvær
under indtagelsen af en lille forfriskning i museet, hvorefter delta
gerne havde lejlighed til en rundgang i samlingerne under ledelse af
Hanne Poulsen og Henning Henningsen. Man beså bl. a. den omtalte
gave, skibsklokken, og den reparerede konebåd, ligesom begge de
nævnte udstillinger blev forevist.
H. H.

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS

MUSEETS VENNER
DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN i. JANUAR 1971 TIL 31. MARTS 1972

Indtægter
Kontingenter og bidrag:
Arsbetalende medlemmer..................................................... 43 -989
Livsvarige medlemmer.....................................
...
2.400

46.389

Renter af bank, postgiro og obligationer.................................................
Gaue fra fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat . . - . .

8.064
5.086
59-539

Udgifter:
Gaver og tilskud til Handels- og Søfartsmuseet:
Arbog 1971:
Udgivelse af årbog................................................ 46.588
Porto til udsendelse...........................................
2.875
49-463

4- salg af årbøger og særtryk . .
annoncer og tilskud til årbog 1971

6.128
12.250

18.378

31.085

Gaver i øvrigt til Handels- ogSøfartsmuseet....
Diverse omkostninger:
Porto, fragt m. v...............................................
1-573
Kontorhold..................................................
8.850
Revision og regnskabsassistance for 1970 . .
2.050
Diverse udgifter.............................................
293

8.419

Henlæggelse til reservefonden iflg. vedtægternes § 9 .

Overskud, der overføres til kapitalkonto .

12.766

2.400

54.670

4-869
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STATUS PR. i. APRIL 1972
Aktiver
Likvide midler:
Kassebeholdning.....................................................................
581
Den Danske Landmandsbank, Helsingør,
checkkonto 11130-6..........................................................
9*299
Postgiro
......................................................................................24.964
Debitorer:
Tilgodehavender vedr. årbog................................................
454
Tilgodehavende moms...........................................................
1.984
Obligationer:
Kr. 10.000 7 % Østift. Kreditf. 15. s. 4 à 67
....
6.750
Kr. 10.000 7 % Østift. Kreditf. 18. s. 1998 à 70%, . . .
7.050
Kr. 42.000 7 % Østift. Kreditf. 16. s. 4 à 65^ . . . . 27.510
Kr. 43.000 7 % Københ. Kreditf. 15. s. 1. a. à 65^4. . .
28.272

34*844

2.438

69.582

Kr. 106.864
Passiver
Diverse kreditorer.....................................................................................
Mellemregning med Handels- og Søfartsmuseet.....................................
Vedtagne, endnu ikke ydede gaver:
Saldo pr. 1. januar 1971.....................................
Reservefond:
Saldo pr. 1. januar 1971........................................................... 40.148
+ henlagt iflg, driftsregnskab...........................................
2.400
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1. januar 1971................................................
47*853
4* overskud iflg. driftsregnskab.....................................
4.869
kursregulering af obligationer.....................................
1.172

385
$7
10.000

42.548

53.894

Kr. 106.864

Jens M. Barfoed
Knud Klem

Niels Hahn-Petersen

Ernst von Kauffmann

Axel Legind

Ove Thelin

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

København, den 8. august 1972.

A. Engell-Nielsen

Eigil Bruhn

statsaut. revisor

statsaut. revisor

FHV. SKIBSFØRER

HARALD LÆSSØE BARFOEDS LEGAT
DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN i. JANUAR 1971

TIL 31. MARTS 1972

Indtægter
Renter og udbytter:
Bankindestående
. .
................................................
Obligationer..........................................................................

1.858
7-715

9-573

Udgifter
Gave til Handels- og Søfartsmuseet overført gennem
Selskabet Handels-og Søfartsmuseets Venner....
Vedtagne, endnu ikke ydede gaver til Handels- og
Søfartsmuseet
.....................
Depotgebyrer
..........................................................................
Underskud, der overføres til gevinst- ogtabskonto....

5.086

9-545
no

Kr.

14.741

5.168
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Aktiver
Likvide midler:
Den Danske Landmandsbank, Helsingør, bankbog .

.

42-569

Værdipapirer:
Obligationer til kursværdi pr. 1. marts 1967, resp.
købspris i 1970:
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. i.000 5% Jydsk Hypotekf. 11.
...
kr. 5.000 5 % Grundej. Hypotekf. 8. . . .
kr. i.000 5 % Grundej. Hypotekf. 7. .
kr. 14.000 4/,/2 % Husm. Hypotekf. 3................................
kr. 2.000 5 % Danske Statslån S. 2007
.
. . .
kr. 60.000 7 % Østift. Kreditf. 19. 1.
. .
. .
(kursværdi pr. 1. april 1972 kr. 78.626).

5-3IO
I7-448
7.280
650
597
3.038
620
8.540
1.300
35-275

80.058

Kr. 122.627

Passiver

Vedtagne, endnu ikke ydede gaver.....................................
Kapitalkonto:
Legat ifølge testamente................................................
Gevinst og tabskonto:
Saldo pr. 1. januar 1971.....................................................
4- underskud iflg. driftsregnskab.....................................

9.545
100.000

18.250
5.168

13.082

Kr. 122.627
Jens M. Barfoed
Knud Klem

Niels Hahn-Petersen

Ernst von Kauffmann

Axel Legind

Ove Thelin

Henning Henningsen

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med legatets bøger, som vi har
revideret. Værdipapirbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom
bankindestående er afstemt.

København, den 8. august 1972.
A.

Engell-Nielsen

Eigil Bruhn

statsaut. revisor

statsaut. revisor

SELSKABET
HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER

(Stiftet 1940)

Tegn venligst nye medlemmer derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse
og forbedring af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet (tlf. (03) 21 0685). 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 interes
sant illustreret årbog, hvis værdi overstiger minimums
kontingentet.
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. kr. 6.25, 1962-63 pr. stk. kr. 8.75,
1967-70 kr. 11.50, 1971 kr. 15.-. Alle priser inkl. moms.
Årbog 1942, 1961 og 1964-66 er udsolgt. Bestillinger mod
tages på Handels- og Søfartsmuseet.

Minimumskontingenter :
Årsmedlemmer kr. 25.- årligt for personer, kr. 150.- for
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
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 Legind, K., DM.
Borgmester Ove Thelin.
Museumsdirektør, dr. phil. Henning Henningsen, kasserer og sekretær.

NYTILKOMNE MEDLEMMER
(fra i. sept. 1971 til 31. aug. 1972)
LIVSVARIGE

MEDLEMMER

Friehling. E., 1rs., Hellerup.
Häggmark, Gunnar, fil. stud., Stockholm.
Rasmussen, Kirsten, tekn. ass., Lyngby.
Troensegaard, Torben, skovejer, Mariager.
ÅRSMEDLEMMER

Ahlmann-Lorentzen, Malte, Vodskov.
Andersen, Henning, bådebygger, Jyllinge.
Andersen, Mogens Steen, fisker, Kerteminde.
Andersen, Niels, ingeniør, Hvidovre.
Boas, Torben, stud, jur., København.
Bohm, John, Humlebæk.
Brinch, Carlo, lærer, Herning.
Broch, Ellinor, forfatterinde, Espergærde.
Brown, Robert, director, Frederiksted, St. Croix.
Bruun, Frits Dybvad, 1rs., København.
Carlsen, Jette, bibliotekar, Humlebæk.
Caspersen, Per Bo, Holbæk.
Castella, Ole, Tåstrup.
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Christensen, Benny, stud, mag., København.
Christensen, Bjarne Winther, stud, jur., København.
Christensen, Ole, arkitekt, Århus.
Christiansen, Ferdinand, kedelpasser, Helsingør.
Dalsgaard, Kristian, Helsingør.
Dankau, C., pens, toldkontrollør, København.
Dehn, Christian, servicechef, Tåstrup.
Eriksen, Asger, tømrer, Jyllinge.
Ferlov, P., ingeniør, København.
Franch, Erik, maskinmester, Køge.
Frølich, Steffen, stud, jur., København.
Gjøl, Poul, stud, scient., Glostrup.
Grube, Bertel, Nakskov.
Hansen, Poul Erik, fisker, Gilleleje.
Hansen, Preben, direktør, Fredensborg.
Henriksen, Ulla, tekn. tegner, Helsingør.
Hermansen, Mogens, skuespiller, Hellerup.
Harpsøe, Freddy, skibssnedker, Brabrand.
Hvidsteen, Pavia Vigga, Charlottenlund.
Håkansson, Anders, speditør, Helsingborg.
Jacobsen, C. H., skibsfører, Espergærde.
Jacobsen, Ivar, ingeniør, Bjerreby.
Jensen, Bjørn Hagen, advokatfuldmægtig, København.
Jensen, Hans Peter, adjunkt, København.
Jensen, Kaj Lykke, Korsør.
Jensen, Svend Aage, bogbinder, Helsingør.
Jönsson, N.-Göran, ingeniør, Lomma, Sverige.
Jørgensen, Kjeld Christian, Brønshøj.
Jørgensen, Rudolf, direktør, Espergærde.
Kruse, Lars, stud, med., Århus.
Kure, Kaj, Veksø.
Larsen, Anne, studerende, Helsingør.
Larsen, Gunnar, bryggeriarbejder, København.
Lund, Claus Hemmert, lærer, Holbæk.
Lund, Vibeke, stud, mag., Kokkedal.
Madsen, Knud V., assistent, Humlebæk.
Matthiesen, Lone, skoleelev, Humlebæk.
Munch, Erik, cand. polit., København.
Muller, Jan, civilingeniør, Svenstrup.
Myrvold, Åge, maskinkonsulent, Høj bråten, Norge.
Møller, Jens Christian, Sæby.
Møller-Pedersen, V., lokomotivfører, Randers.
Nielsen, Jens, læge, Solrød.
Nielsen, Ole Dybdal, murer, Helsingør.
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Nielsen, Rich., Fredericia.
Petersen, Willi, fritidspædagog, Hals.
Piesner, J. S., pensionist, Esbønderup.
Rasmussen, Birgit Lorin, Århus.
Rasmussen, Edmund, kontorfuldmægtig, Stege.
Rasmussen, Jørgen Normann, repræsentant, Slangerup.
Rolander, Louis, Århus.
Rottensten, Niels Oluf, orlogskaptajn, København.
Schiellerup, antikvitetshandler, Helsingør.
Schubell, Georg, Stadil.
Stockmann, H. F., København.
Svensson, Jan-Olov, ingeniør, Malmö.
Thanning, Jørgen, befragtningschef, Rungsted Kyst.
Visnek, Per, murermester, Snekkersten.
Aarup, Regnar, møbelhandler, Højbjerg.

17

Årbog 1972

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:
Alfragt A/S

Anker-Modeller
Sophus Berendsen A/S
A/S Burmeister & Wain

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
Firmaet Thor Jørgensen
Det kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni

A/S Kjøbenhavns Handelsbank
Københavns Frihavns-Aktieselskab

Københavns Havnevæsen
LB-Færgerne
Lemvigh-Müller & Munck A/S

Løvens kemiske Fabrik

K. F. Marstrands Eftf. A/S
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E. Nobel, Cigar- & Tobaksfabrikker A/S
Nordhavns-Værftet A/S
Pensionsforsikringsanstalten A/S
Privatbanken i Kjøbenhavn A/S
J. Ring-Andersens Træskibsværft
A/S Thomas Ths. Sabroe & Co.
Skandinavia Selskaberne

Sundbusseme A/S
Toms Chokolade-Fabrikker
Topsøe-Jensen & Schrøder A/S
A/S Tuborgs Bryggerier
C. Wiibroes Bryggeri A/S

9

ANKES!

F. OVERGAARD

S

Jernbane Allé 27

BOGHANDEL
2720 Vanløse

Tlf. (01) 74 22 10

Landets ældste og eneste specialfirma
for skibsmodeltegninger
Alle vore tegninger er historisk korrekte, idet de for en stor dels
vedkommende er tegnet efter originaler på Rigsarkivet,
Handels- og Søfartsmuseet og Orlogsmuseet
samt rederier og skibsværfter

Vi råder over et arkiv på ca. 4000 skibstegninger

Katalog fremsendes mod svarporto

uavv-uiuacci, Cl IIIUICLLCL I Cl
tidligere pakhus, som oprindelig
blev opført i 1783.

afspejler Danmarks
industrielle udvikling
Burmeister & Wain's 125-årige historie
er levendegjort i museets tre etager med
minder og souvenirs fra historiske begi
venheder, modeller af bygninger og skibe,
arbejdende modeller af dieselmotorer, etc.
Burmeister & Wain's Museum,
Strandgade 4, hverdage 10-13, undt. lør
dag, tirsdag tillige 17.30-19.30.1. søndag
i hver måned 10-13.

Vi må gore havene mindre
eller tankskibene større.

Esso har valgt
den sidste mulighed.

HANDELSBANKEN
- altid med i billedet

RELSINGØB SKIBSVÆRFT OG MåSKINBTGGERI
ieiieseisiee
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 15945 . Telegramadresse: Frihavnen» København

▼
LANDMANDSBANKEN

LEMVIGH-MÜLLER
&MUNCKA/S • STÅL + L.ECA

København

Odense

Aarhus

TAG

- ruten fra Kronborg -

den naturlige bilvej over SUNDET

- specialbyggede passager- og bilfærger!

HELSINGØR - HELSINGBORG

LB-FÆRGERNE
Helsingør: (03)21 25 58 - Telex 41121

ANTIBIOTIKA
HORMONER

HEPARIN
DIURETIKA
ENZYMER

SYNTETIKA

LØVENS KEMISKE FABRIK - KØBENHAVN

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
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TOBAKSVARER
I 160 ÂR

NORDHAVNS-VÆRFTET
AKTI ESELSKAB

18*

AKTIESELSKABET NORDISKE KABEL-OG TRAADFABRI KER•KØBEN HAVN F

alene i 1972

128 millioner kr.
til bonus
- herunder i pensionisttillæg

38%
af den med bonus
opskrevne pension

4*5*
/
I

PENSIONSFORSIKRINGER
I
RATEFORSIKRINGER
I
KAPITALFORSIKRINGER
\ GRUPPELIVSFORSIKRINGER

forsikrings
anstaltene^
oprettet 1917
af danske erhvervs- og funktionærorganisationer

J_

GØD

SKANDINAVIA

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

Millioner foretrækker

- sundets hvide svaner Speed-Sikkerhed-Service

UNDBUSSERNE

TOMS GULD BARRE CHOKOLADE-DANMARKS MEST SOLGTE-SIN VÆGT VÆRD !

