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SUKKERDYRKNING
I DANSK VESTINDIEN
Af

Robert S. Brown
Forfatteren, der for et par år siden var på studie
ophold i Danmark, bl. a. på Handels- og Søfarts
museet, er daglig leder af Whim Great house &
Plantation Museum, som ejes og drives af St. Croix
Landmarks Society. Her giver han en oversigt over
sukkerets historie, dyrkning og behandling i Vest
indien. Han har selv tegnet de morsomme illustra
tioner.

Det uundværlige sødestof sukkeret blev bragt til Vestindien af Chri
stoffer Columbus i 1493. På sin anden rejse til den nye verden havde
han ikke alene til hensigt at udforske de lande, han havde opdaget,
men han håbede også at kolonisere dem. Da hans flåde indtog de
sidste forsyninger på de Kanariske øer, lod han derfor stiklinger af
sukkerrør føje til de forsyninger af frø og planter, som han ville tage
med til de fremtidige kolonier. Tidligt næste år blev disse sukkerrør
fra Kanarieøerne plantet på den karibiske 0 Hispaniola. I det nuvæ
rende Santo Domingo blev den første vestindiske sukkerplantage anlagt.
Sukkerrøret, en kæmpegræsart, er en flerårig plante, som gror lige
godt både i tropiske og subtropiske egne. Man formoder, at det vilde
sukkerrør stammer fra Ny Guinea, og man véd, at det har været dyr
ket i Indien og Kina for i det mindste 3000 år siden. I århundreder
nes løb blev røret indført i Syrien og Palæstina, hvor det gjorde et
behageligt indtryk på mange af de europæiske korsfarere. Sukker
røret blev indført i Europa, da maurerne fra Afrika invaderede
Spanien.
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Gennem lang tid var sukkeret i det meste af Europa en sjælden
vare, der blev betragtet som en orientalsk luksus, som kun fyrster og
konger kunne tillade sig at nyde. I 1400-tallet var det sidste skrig for
velhavende europæere at gå rundt med juvelbesatte dåser fyldt med
små sukkerklumper, når de gik på besøg. Disse klumper blev budt til
specielle venner som noget ganske nyt, kaldet candy. Det er ikke
overraskende at erfare, at det indiske sanskritord khanda også betyder
et stykke sukker.
I middelalderen blev sukkeret ofte farvet med forskellige stoffer,
dryppet med et stænk parfume og givet som medicin. Europæiske
læger troede åbenbart, at noget så eksotisk og dyrebart som sukker
måtte have en særlig lægekraft. Efterhånden som dyrkningen af suk
kerrøret spredtes i vesten, blev sukker ikke alene en mere almindelig
vare, men blev også overkommelig for den nye velstående middel
klasse i Europa. Begæret efter sukker blev umætteligt i Europa, og
igennem de sidste fire-fem hundrede år har sukkeret på afgørende
måde ændret spisevanerne i hele verden.
I det 17. og 18. århundrede havde mange europæiske stater skaffet
sig kolonier i Vestindien, og mange af disse var for en stor dels ved
kommende grundlagt alene for sukkerdyrkningens skyld. På trods af
den konstante risiko- for orkaner, jordskælv, tørke, slaveoprør og de
evige krige, som rasede mellem europæerne derude, var der mange
plantere (plantageejere) på de karibiske øer, som tjente uhyre for
muer. Sukkerpriserne var altid meget høje, og der syntes aldrig at
være sukker nok til at mætte det europæiske marked.
Udtrykket rich as a West Indian sugar planter (rig som en vest
indisk sukkerplantageejer) var den pure sandhed, men der var sam
tidig mange andre som tjente godt på sukkeret. Mange sukkerraffina
derier i Europa var beskæftiget med at omdanne råsukkeret fra Vest
indien til et mere velsmagende produkt: det hvide sukker. Ejerne af
disse raffinaderier og deres aktionærer havde ofte større fortjeneste
end planterne, ovenikøbet med langt mindre risiko og besvær.
I begyndelsen af 1700-tallet kontrollerede Det dansk-vestindiske og
guineiske Kompagni to øer i Karibien, St. Thomas, hvor det havde
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Et af de gamle vagthuse af sten, hvori der dag og nat blev holdt vagt for at
slå alarm, hvis der opstod brand i de let antændelige sukkerrør. Nu overført
til Whim Greathouse & Plantation Museum, St. Croix. Foto af P. C. Brown.

From stone watch-houses like this scattered over the sugar fields alarm was
given if fire broke out. Now in Whim Greathouse & Plantation Museum,
St. Croix.

haft fodfæste siden ca. 1660, og naboøen St. Jan. Kompagniet havde
sine fingre med i mange forskellige forretninger, som hørte med til
dets virke, ikke kun på disse to øer, men også i Afrika og i Danmark.
Det bragte slaver fra Guldkysten og solgte dem som arbejdskraft i
plantagerne på St. Thomas og St. Jan, det fragtede forsyninger fra
Danmark til øerne og tog sukker og rom med hjem som returlast.
Kompagniet havde også interesser i de danske sukkerraffinaderier.
Men skønt sukkerrøret blev dyrket både på St. Thomas og St. Jan,
var ingen af disse øer rigtig egnet til formålet. Terrænet på begge øer
var bjergrigt og stejlt, med kun en smule land, hvor der var mulighed
for en større sukkerproduktion. Kompagniets folk så sig derfor om
efter en anden 0, som de kunne føje til deres karibiske besiddelser, og
hvor sukkeret mere fordelagtigt kunne dyrkes.
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De behøvede ikke at søge langt væk. Kun 60-70 km syd for St.
Thomas lå den franskejede 0 St. Croix. Franskmændene havde opgi
vet den omkr. år 1700, men gjorde stadig krav på den, skønt den i
realiteten næsten var mennesketom. Øen, som måler ca. 215 km2 (82
kvadratmiles), var større end St. Thomas og St. Jan tilsammen. Den
var frugtbar, og større partier var fladt eller svagt bakket land, ideelt
til sukkerdyrkning. I adskillige år nærede kompagniet en vis frygt for,
at enten englænderne skulle besætte den forladte 0, eller at et andet,
privat dansk foretagende skulle købe den. Begge disse muligheder ville
have været katastrofale for både kompagniets og St. Thomas’ øko
nomi. Forhandlinger om købet af St. Croix blev indledt.
Den franske konge Ludvig XV var venligt indstillet overfor et salg,
da Frankrig havde et stort behov for penge for at kunne fortsætte
krigen i Polen. I 1733 købte kompagniet så St. Croix for 750.000 livres
(i datidens danske valuta 164.000 rdl.). Salget var ret usædvanligt,
da ingen karibisk 0 før var blevet solgt. Øerne var blevet erobret med
magt, de var blevet byttet mod andre, ja endda delt, men der var
ingen, som nogensinde havde købt en 0 i Vestindien. Kaptajn Frede
rik Moth fra St. Thomas blev hjemmefra udnævnt til guvernør over
St. Croix, og da nyheden om salget nåede øerne - det var først næste
år - foretog han en ekspedition til den ny besiddelse. En del af de
plantere fra St. Jan, som havde mistet deres ejendomme under slave
opstanden i 1733, drog med i håbet om at kunne finde nye mulighe
der på den nye 0.
Da franskmændene det følgende år officielt overdrog øen til kom
pagniet, måtte guvernør Moth gennemgå en række helt middelalder
lige ritualer, som skulle symbolisere overdragelsen. Vokslys blev sluk
ket og atter tændt, grene blev brækket af træerne, urter og buske blev
trukket op af jorden, der blev smagt på vandet fra forskellige vandløb,
og man kastede sten i forskellige verdenshjørner. Derefter tilhørte øen
officielt det Danske vestindisk-guineiske kompagni.
Danskerne havde ikke ligget på den lade side, mens de ventede på
overdragelsen, og allerede i 1735 var det meste af øen blevet opmålt
og inddelt i ni „kvarterer“. Disse blev igen opdelt i mindre stykker,
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hver på 150 acres (no tønder land). Et sådant sitykke udgjorde en
plantage. Anså man jorden for god nok til sukkerdyrkning, blev hvert
stykke solgt for 500-600 rigsdaler. Mindre egnet land, som dog kunne
være udmærket til bomuldsavl, kunne købes for 120-240 rdl. Rigs
daleren blev anvendt som møntenhed på de vestindiske øer, men dens
værdi kom til at svinge betydeligt i årenes løb. Da kompagniet gerne
ville have plantere fra de andre øer til at slå sig ned på St. Croix, var
jordpriserne her derfor en del lavere end på de andre karibiske øer.
Selvom priserne på jorden var sat så lavt, og fortjenesten ved suk
keravlen ofte kunne være høj, var startkapitalen, der skulle investeres,
og udgifterne i forbindelse med driften af en plantage forbavsende
store. De fleste plantere startede med en betydelig gæld, ofte til hol
landske pengeudlånere og næsten altid til kompagniet. Hver plantage
udgjorde en lille landsby, som næsten måtte være selvforsynende.
Planterne gav deres ejendomme navne, som for de flestes vedkom
mende stadig er i anvendelse. Øboerne siger ikke bare, at de bor på
St. Croix, men f. eks. på „Peter’s Rest“, „Mary’s Fancy“, „Lower
Love“, „Whim“, „Humbug“ eller hvad de gamle ejendomme nu hed
der.
Det mest frugtbare og egnede land på øerne var, som man forstår,
lagt ud som marker til sukkerdyrkning. Disse marker var gennem
skåret af et netværk af veje, som ikke kun blev benyttet til den
interne færdsel, men også tjente som brandbælter. Når sukkerrøret
modnes, bliver det nemlig meget letantændeligt, og dermed øges faren
for ildebrand. En brand i sukkermarkeme betød ikke blot store tab,
ja måske ruin, for ejeren af plantagen, men også for hans naboer, hvis
ilden bredte sig til deres jord. Overalt på sukkermarkeme opførtes
derfor små bygninger af sten, der skulle tjene som vagthuse, og når
rørene var modne, satte man folk i disse huse til at holde vagt dag og
nat, så de kunne slå alarm, hvis der skulle udbryde ild.
En del af plantagen blev brugt til græsland og til lidt skovbrug for
at få tømmer til brug for bygninger på plantagen. En endnu mindre
del var udlagt til have, hvor man dyrkede forskellige grøntsager til
plantagens daglige forbrug. Disse haver havde dog en tilbøjelighed til
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Typisk sukkerplantage på St. Croix med vindmølle, kogehus og slavelandsby.
Foroven til højre herskabsbygningen. Sukkerrørene køres på oksekærre til møl
len. Tegning af forfatteren.
Typical sugar plantation on St. Croix, showing windmill, factory and slave
village; Greathouse at upper right.

at blive mindre og mindre år for år, efterhånden som efterspørgslen
på sukkeret steg. Man anså det for mere fordelagtigt at importere det
meste af fødevarerne, både for slaverne og deres herrer, og i stedet for
bruge jorden til sukkeravl. Sukkerrøret var hovedafgrøden på de fleste
plantager, mens andre salgsafgrøder som tobak, bomuld og indigo
blev dyrket på mindre givtige jorder.
Det var nødvendigt for hver plantage at have sin egen mølle, hvori
sukkerrørene blev knust, og et kogehus, kaldet en „fabrik“ (factory},
til at behandle sukkersaften i. Der var kun få plantager, som havde
mulighed for at anlægge en vandmølle; hovedparten af møllerne blev
drevet af vinden eller af trækdyr. Disse hestemøller, eller rettere
„dyremøller“, da de blev drevet af okser eller muldyr, frembød flere
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fordele; de var forholdsvis billige at bygge, de var nemme at betjene
og meget driftssikre. Vindmøllerne derimod var mere effektive, men
kostbare at opføre og meget vanskelige at manøvrere. På St. Croix
9tår der stadig flere end hundrede massive mølletårne af sten som
monumenter over den tid, da sukkeret havde sine gyldne dage. Ofte
er de overgroet af den tropiske regnskov. Af de talrige dyredrevne
møller er der derimod kun få spor tilbage. Hvordan sådanne vind- og
dyremøller så ud for omkr. 200 år siden, kan man få et indtryk af, når
man besøger plantagemuseet Whim nær Frederiksted. Her har man
restaureret de oprindelige møller og genfremstillet det gamle kogehus.
Nærved sukkermøllen lå kogehuset eller „fabrikken“, hvori sukker
saften blev forarbejdet til råsukker eller muscavado. En del af fabrik
ken blev samtidig brugt til kyrehus (curinghouse) og oplagringsrum
for sukker, molasse (sirup) og rom. En fløj af fabrikken var normalt
indrettet som destillationsrum (distillery), hvor den berømte St. Croixrom blev fremstillet. Nær ved fabrikken lå værkstederne for planta
gens håndværkere: bødkere, smede, tømrere og murere. Trækdyrene
var staldet i indhegninger af høje stenmure, kaldet „tyrebåse“ (bull
pens), skønt muldyr var de mest almindelige trækdyr.
På en middelstor plantage var der ofte 150-200 slaver, og de fleste
boede i slavelandsbyen ikke langt fra fabrikken. Slavehytterne var for
det meste bygget af et fletværk af mangrovegrene, klinet med 1er.
Tagene var spånklædt eller tækket med sukkerrørs- eller palmeblade.
På nogle plantager bestod slavekvartererne af lange stenbygninger,
delt i rum til de enkelte familier og til de ugifte slaver. Mange af
disse stenbygninger står stadigvæk på St. Croix og bliver endnu brugt
som boliger. På de fleste plantager havde slaverne et lille stykke jord,
som de fik lov til at udnytte til eget forbrug ved f. eks. at dyrke yams,
bananer o. lign, eller opfodre et par kyllinger eller en lille gris.
Der skulle også være boliger til opsynsmændene og de andre ansatte
på plantagen. De 4-5 kontorister boede normalt sammen med opsyns
mændene. Plantageejeren eller hans attorney (forvalter) boede under
fornemme forhold i herskabshuset, greathouse, det største hus på
ejendommen. Det havde tykke stenmure og luftige gallerier for kølig-
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hedens skyld. Underste etage, som normalt lå i højde med jordsmon
net, blev brugt til opbevaringsrum, kontorer og beboelse for en del
af husslaverne. På første sal var der opholdsrum, spisestue og daglig
stue, og på anden sal lå soveværelserne. På grund af varmen, lugten
og brandfaren blev al madlavning foretaget enten i en separat fløj af
bygningen eller i et særligt hus ved siden af.
Adskillige plantager havde deres egen lille kirke eller et kapel, og
mange havde også et fangehul. De slaver, som blev indespærret i disse
stenceller, synes - som fanger overalt har gjort det - at have fået en
del af deres tid til at gå med at indridse billeder på væggene. Det
mest almindelige motiv er sejlskibe, måske tegnet i det håb, at skibene,
som havde bragt dem over fra Afrika, eventuelt også ville bringe dem
tilbage.
Før man kunne plante sukkerrørene på markerne, måtte disse ryd
des for buske og krat. Lå plantagen på en bjergside, måtte der an
lægges terrasser. Der måtte også bygges overrislingsgrøfter og sørges
for dræning. Markerne blev inddelt i kvadratiske felter på 3-4 fod på
hvert led og overfladens muld (mould) gravet af i en dybde på 6-9
tommer. Af mulden blev der opbygget små jordvolde mellem hvert
felt, så der fremkom en kvadratisk forsænkning, kaldet et hul (hole).
Dette arbejde fore toges af en lang række slaver med hakker under
opsyn af en slaveformand, kaldet driver.
Plantningen begyndte lige før regntiden, normalt i september
november. I hver firkant eller hul blev der spredt gødning, og to-tre
stiklinger, dvs. afskårne led af sukkerrøret, blev lagt i bunden. Stiklin
gerne var 18-20 tommer lange og havde knopper eller „øjne“, hvor
leddene mødtes. En del af mulden fra jordvoldene blev spredt ud
over stiklingerne, og regnen og den kraftige gødning fik snart nye
skud til at skyde ud fra knopperne. Efterhånden som sukkerrørene
groede, blev hvert hul renset for ukrudt, og lidt muld fra jordvoldene
blev spredt ud for at dække de nye planter. På den tid brugte man
ikke plove på St. Croix, men alt arbejde blev gjort ved hjælp af
hakke, økse og sukkerkniv.
Markerne blev normalt luget tre eller fire gange, før sukkerrørets
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Skib - en brig - indridset af slave i fangehullet på plantagen Strawberry Hill,
St. Croix. Skibstype fra omkr. midten af 1800-tallet. Foto af P. C. Brown.
Ship carved on wall of jail at Strawberry Hill Plantation, St. Croix. Middle
of igth century.

blade var så store og kraftige, at de kunne skygge for solen og derved
kvæle ukrudtet. Kom der mange varme og solrige dage og samtidig
megen regn, var marken høstfærdig 15-18 måneder efter plantningen.
To tredjedele af plantagen var beplantet, mens en tredjedel lå brak.
Ikke alle rørene blev plantet på samme tid, for at de ikke skulle blive
modne samtidigt. Når de blev høstet, kunne arbejderne i sukkermøllen
og kogehuset tilrettelægge deres arbejde i trit med høstarbejdernes.
Markslaverne var inddelt i to grupper. De sundeste og stærkeste
udgjorde det „store sjak“ {big gang) og skulle udføre det mest kræ
vende arbejde såsom plantning og høst af sukkeret, arbejdet i møl
lerne og fabrikken. De ældste og yngste slaver kom i det „lille sjak“
(little gang) og påtog sig det lette arbejde: passe husdyrene, luge
markerne og samle foder til trækdyrene. Når rørene var modne, skar
det store sjak stænglerne over med de skarpe sukkerknive, kaldet bilis
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Sukkerrørsplanten og de vigtigste redskaber brugt til sukkerdyrkningen i Vest
indien op til 1800-tallet: sukkerkniv, hakke og økse. Tegnet af forfatteren efter
stik fra 1633.

Sugar cane plant and principle tools used in cultivation of sugar cane in the
West Indies in the 18th and early 19th century.

eller bill-hooks. Rørene blev skåret tæt over roden, da det meste af
saften sidder i den nederste del af stænglen. Andre markslaver fulgte
i hælene på høstmændene og skar rørene over i mindre længder af
hensyn til arbejdet i møllen og kappede samtidig toppe og blade af.
Toppene blev brugt som foder til dyrene, og bladene, kaldet trash
(affald), blev efterladt på marken som mulch, dvs. for at dække jor
den, så den ikke udtørrede. Stænglerne blev lastet i kærrer, trukket af
okser, og bragt til sukkermøllen.
For at forberede den næste høst kunne man igen grave huller som
første gang man plantede, eller man kunne bruge den metode, der
kaldes ratooning (knopskydning). Det vil sige, at jorden blev stærkt
gødet, hvorpå rødderne fra de høstede planter satte nye skud. Knop-
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Æseldriverne bringer sukkerrørene ned fra bjergsiden. Æslet til venstre bærer
paksadlen med krogene. Tegning af forfatteren.

Crook-drivers herding their donkeys on the hills. The donkey left carries the
saddle with crooks.

skydning var en langt nemmere måde at anvende, sukkeret fik en
højere kvalitet, og man kunne høste efter kun 12 måneder. Men fort
satte man på denne måde, gav markerne mindre og mindre udbytte.
Drejede det sig om frugtbar jord, kunne man anvende denne metode
i fem eller seks år, før man måtte rydde marken igen og begynde
forfra med at hakke de omtalte huller.
En del af det dyrkede land var så stejlt og bakket, at man ikke
kunne bruge oksekærrer til transport af sukkerrørene. Undertiden
byggede man i stedet for lange trærender eller slidsker ned ad bjerg
siden, så rørene oppefra kunne glide ned ad dem til markerne, hvor
de så blev læsset i kærrerne. Disse render var meget farlige, da det
mange gange skete, at de store, hårde stykker faldt ud af dem og
2
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Valserne i en heste- eller dyremølle, støttet af svært tømmerværk. I krydset
over midterste valse indsættes bomme, som dyrene trækker rundt. Via tand
hjulskransene drejer alle tre valser rundt. Sukkerrørene stikkes ind mellem
valserne og knuses, så saften løber ud. Rekonstruktion på plantagemuseet
Whim Greathouse. Foto af P. G. Brown.
The three crushers in the animal mill at Whim Greathouse.

ramte en arbejder nede på marken. Når en stængel på f. eks. ti fods
længde og to tommers tykkelse kom farende gennem luften, havde
den samme kraft, som når man kastede et spyd. Nogle slaver blev
ligefrem halshuggede af disse vildfarende rør, andre mistede arme
eller ben.
På grund af denne fare blev rørene de fleste steder bragt ned fra
bjerget på æselryg. Æslerne bar en paksaddel (crook), som havde
jernkroge i hver side. Knipper af rørstykker blev stablet højt op på
æslets ryg, mens man brugte sukkerrørsbladene som reb til at binde
læsset fast til krogene. Döt var ofte svært at se, at der var et dyr inde
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Sukkerrørene bæres ind i vindmøllen for at knuses mellem valserne, som virker
efter samme princip som i hestemøllen. Tegning af forfatteren.

Carrying the canes into a windmill. The crushers are arranged as shown in the
animal mill.

under det kæmpestore læs. Derefter blev æslerne drevet ned til suk
kermøllen af unge slaver, de såkaldte crook-drivers.
Hvadenten de blev drevet af vinden eller trukket af okser eller
muldyr, virkede de fleste møller efter samme princip. I møllens midte
stod der tre jemcylindre eller -valser, som blev støttet af stærkt tøm
merværk. Det var imellem disse cane crushers at rørene blev knust.
Valserne var normalt tre fod lange og ca. to fod i diameter. Fra cen
trum i hver ende af valsen ragede en jernaksel ud. Valserne var an
bragt lodret i lige linie ved siden af hinanden, med den nederste del
af akslen hvilende i et hul i en vandretstående bærebjælke. Rundt om
2*
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den øverste del af hver valse var der en tandhjulskrans af jern, hvor
ved de tre valser holdtes sammen. I s tøtte tømmeret var der store tap
huller til de kiler, som holdt de tre valser på linie tæt op mod hin
anden. Dyremøllen havde en lang aksel, der ragede op fra midterste
valse, og til den var der fastgjort lange vandrette træbomme. I hver
ende af disse sad der stropper, som blev fastspændt til dyrenes seletøj.
Når dyrene vandrede i rundkreds, trak de midtervalsen rundt, og ved
hjælp af tandhjulene drejede de to andre valser sig så rundt samtidigt.
Vindmøllen fik sin kraft fra de fire lange arme med møllesejl, som
drejede i vinden. Møllens runde mure i kegleform var bygget af sten
og var ofte seks fod eller mere i tykkelse forneden og aftog til ca. tre
fods tykkelse foroven. En solid trækrave var fastgjort indvendig rundt
om toppens kant. På den hvilede den lille møllehat af træ på en løber.
Gennem møllehatten stak mølleakslen ud og på modsat side den lange
møllestjært {tail-tree), som gik skråt ned til jorden. Den nederste
stjærtende var forbundet til et stort hjul. Ved at bevæge hjul og stjært
rundt om møllen kunne man dreje hele møllehatten, idet løberen
bevægede sig på den nævnte trækrave. Når hatten var drejet, så vin
gerne vendte mod vinden og kunne sættes i gang, tøjrede man stjær
ten til jernringe, som var sat fast i jorden.
Når vingerne drejede rundt, greb et stort tandhjul i enden af mølle
akslen med sine trætænder ind i et støbejerns kronhjul. Dette sad
foroven på spindelen, en meget solid træaksel, som gik lodret ned
midt gennem møllen. Nederste del af spindelen var forbundet med
toppen af den midterste valses aksel, og når den drejede rundt, be
vægede også de to andre valser sig ved hjælp af tandhjulskransene,
ligesom det var tilfældet med dyremøllen.
Efter at sukkerrørene var ført til mølle, blev de båret ind af slaver,
der hver tog et knippe på hovedet. Et eller to stykker rør ad gangen
blev stukket ind i den smalle åbning mellem midtervalsen og den
venstre valse og derpå bagfra stukket ind mellem midtervalsen og
højre valse, så de blev knust to gange. Sukkersaften løb ned i en grube
under de tre valser og derfra ad en åben rende eller gennem et bly
foret rør ned til fabrikken eller kogehuset. De knuste rør, bagasse eller
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I kogehuset. Råsukkeret øses fra sidste kogekar over i store oksehoveder (fade).
Opsynsmanden og plantageejeren smager på produktet. Tegning af forfatteren.

Overseer and plantation owner testing the raw sugar in the boiling house
before it is filled into the hogsheads.

magasse, blev som affald smidt ud af møllen, tørret i et skur og senere
brugt som brændsel i sukkerkogeriet.
Vindmøllerne havde flere åbninger i de tykke mure: hovedindgan
gen; en lille åbning til saftrørene; tit også en åbning hvorigennem
bagassen blev kastet ud; og endelig en smal, buet åbning som et højt
vindu. Gennem den blev spindelen bakset ind i møllen, når maskine
riet første gang blev indsat, og også hvis den var brækket og skulle
erstattes. Ingen anden åbning var høj nok til at kante det lange tøm
mer ind i møllen.
I nogle af møllerne var der en slags reservoirer. Det var trækasser,
hvori saften midlertidigt kunne opsamles, efter at den var løbet ud af
gruben. På den måde kunne arbejderne fortsætte med at knuse rørene
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og opsamle saften, indtil sukkerkogerne var parat til at tage en ny
forsyning af sukkersaft under behandling.
Alle sukkermøller var bygget på højere jordsmon end kogeriet, så
saften kunne løbe ned af sig selv. I kogeriet blev den ledet ind i en
stor kedel, siphon, hvor den blev opvarmet under tilsætning af en
smule ulæsket kalk (lime). Derefter fik den lov til at afkøles, mens
det snavs, der steg op til overfladen, blev skummet af ved hjælp af
skummeskeer med langt skaft. Alle urenheder sammen med det ikke
krystalliserede sukker, snavset molasse (sirup) og andre uanvendelige
biprodukter blev omhyggeligt opbevaret, da det altsammen senere
skulle bruges til romdestilleringen.
Når saften var klaret i siphon’en, blev den ledet over i det største
af fire til seks jernkar eller -kedler, coppers (oprindelig kobberkar),
som var anbragt på række i en lang muret forhøjning liggende op
mod kogeriets ydermur. Under dem var der et ildsted, hvis fyråbnin
ger fandtes udvendig i bygningens mur. Det var sædvanligvis de unge
fyre, der passede fyringen. Da de var ude i det fri, løb de ikke i vejen
under travlheden inde i huset.
Mens saften var i kog, skummede kogerne hele tiden de urenheder
af, der steg op til overfladen. De måtte ustandselig være på vagt, at
der ikke skulle gå ild i saften. 80 % af den er vand, og efterhånden
som dette fordampede og væsken i første kar derved svandt ind, blev
massen ledet over i det næste, noget mindre kar. Karrenes størrelse
aftog efter en ganske bestemt plan. Det største kunne indeholde ca.
180 gallons (godt 800 liter), det mindste 30 (ca. 135 liter). Planterne
regnede i 1700-tallet med, at én acre sukkermark (0.4 hektar eller 54
tønde land) kunne frembringe ét ton råsukker. Dette er ikke engang
en femtedel af det, som en moderne sukkermark kan yde, men det
var det meste, de kunne forvente med de primitive metoder, de
brugte.
Når den tyktflydende masse nåede til det sidste kar, var den blevet
mørkebrun af farve og klæbrig. Den øverste af sukkerkogeme kom
ofte ulæsket kalk i den for at få den til at granulere, og der blev fyret
ekstra op under karret. Denne sidste kogeproces var den mest kritiske
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fase i hele sukkerfremstillingen, for her i dette 30 gallon store kar
skulle resultatet af mere end et års møje med plantning, høst, knusning og kogning vise sig. Blev sukkeret øst for tidligt ud af karret, ville
det ikke krystallisere, og skete det for sent, ville det brænde.
Arbejdet i kogehuset var den rene elendighed for de fleste slaver.
Kun få kunne tåle de lange uger og måneder i heden, dampen og
stanken i mere end nogle få sæsoner. Men der var virkelig nogle få,
som trivedes i dette helvede. De blev sædvanligvis udnævnt til formænd blandt sukkerkogeme og var uden tvivl at regne for de vigtig
ste arbejdere på plantagen. Så betydningsfuldt var deres arbejde, at
mange blev frigivet og fik løn af deres tidligere ejere.
Hver sukkerkoger havde sin specielle fidus, der kunne fortælle ham,
når kogeprocessen skulle stoppe og sukkeret havde nået tidspunktet
for krystalliseringen. F. eks. kunne han koge sukkeret så længe, til en
dråbe af den kogende væske var så tyktflydende, at han kunne trække
den ud mellem fingrene. Så var det på tide at holde op, og karret
blev hurtigt tømt over i en af svalebakkeme ved siden af. Disse var
lange bakker af træ, hvori sukkeret, som nu kaldtes teache, fik lov til
at afkøles og krystallisere. Hver bakke indeholdt 1600 pund sukker,
og det var præcis den mængde, der kunne rummes i et af de store
træfade {hogsheads, oksehoveder), som blev brugt til afdrypningen
og den senere transport.
Fra bakkerne blev det afkølede og krystalliserede sukker bragt over
til kyrehuset {curing-house} og fyldt på oksehovederne. I bunden på
disse fade var der boret huller, hvori der løst var indsat stilke af
banan- eller papayaplanter. Fadene blev anbragt på de skrå gulvbjæl
ker i kyrehuset, og gennem hullerne og stilkene sivede molassen lang
somt ud af sukkeret. Temperaturen i kyrehuset var så høj som mulig
for at sukkeret kunne tørre; sommetider tændte man endda små bål
mellem de opstillede fade. Efter to-tre ugers forløb var al molassen
sivet ud af sukkeret og havde samlet sig i en cisterne under kyrehuset.
Bunden på fadene blev så fjernet, og der blev fyldt ekstra sukker på
for at erstatte den udflydte molasse. Til slut blev der slået ny bund i.
Råsukkeret, kaldet musc av a do, var nu færdigt til at blive afsendt med
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Planteren nyder et glas af sin egen rom, mens han efter den varme dags ar
bejde slapper af i sin bekvemme planterstol. På grund af gennemtrækken må
lyset beskyttes af en glasskærm. Tegning af forfatteren.

The end of a long hot day. A tired planter relaxes in his comfortable planter’s
chair with his rum. The candle is protected against the draught by a shade.

kompagniets skibe til raffinaderierne i Danmark, hvor det fik den
endelige behandling.
Så meget som et hundrede gallons molasse kunne sive ud af hvert
oksehoved. Molassen kunne sælges som billigt sødemiddel, men de
fleste plantere foretrak at bruge det til at lave rom af. Hver planter,
eller nærmere bestemt hans rombrænder, var overbevist om, at hans
specielle opskrift på at lave rom - eller kill-devil, som den kaldtes var den bedste. Det er helt utroligt, hvad man kunne finde på at

25

komme i den. For at forhindre slaverne i at drikke den gærende suk
kermask tømte nogle af planterne, i hvert fald på de britisk-ejede øer,
måske også på St. Croix, deres kammerpotter i den. Uden tvivl blev
denne rom eksporteret
Jo længere masken fik lov til at gære, des stærkere blev rommen.
En del Jamaica-rom er af denne type. En kortere gæringsproces frem
bragte en lettere slags rom, kaldet Demerara, og denne er idag den
mest populære. Når planteren lod sin egen private rom fremstille,
brugte han i reglen ikke molasse eller affaldsskummet fra kogehuset
hertil, men anvendte ren sukkersaft, lige fra sukkermøllen. Det var
den reneste rom, der overhovedet kunne laves.
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GROWING SUGAR IN THE DANISH WEST INDIES
Summary
Christopher Columbus brought
in 1493 and over the years its
crops grown in those islands.
Denmark had two islands in
growing sugar cane. In 1733

the first sugar cane plants to the West Indies
cultivation became one of the most important
the Caribbean, St. Thomas and St. Jan, both
the Danish West India & Guinea Company
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bought the island of St. Croix from the French because it was larger than their
other possessions and was very fertile. Almost the entire island was divided
into sugar plantations and sold at very reasonable rates. There were over
one hundred estates on St. Croix producing sugar, molasses and rum.
The plantations were almost small villages with homes for the important
workers such as the overseers and workshops for the coopers, blacksmiths,
masons, carpenters and others. There was a sugar factory, mills for crushing
the cane and a village for the slaves. The largest and finest house was called
the Greathouse and here the owner of the plantation lived.
Part of the estate land was set aside for pasture but the majority was divided
into sugar cane fields. These fields were cleared and planted with cuttings of
the cane. The first crop might take eighteen months to ripen and then the
cane were cut and loaded on ox carts or on the backs of donkeys and brought
to the sugar mills.
Most plantations had two types of mills, one worked by oxen or mules a.nd
one powered by the wind. The power was supplied to three large iron crushers
and, as they revolved, the cane was pushed between the crushers and the juice
squeezed out. The juice ran down, through pipes, to the factory. Here the
juice was clarified and then put into a boiling process to evaporate the water.
When the juice had turned into a thick syrup it was transferred into large
hogsheads and allowed to drain for several weeks. After the molasses had
drained out the sugar was shipped to Denmark to be refined. Some of the
molasses was sold too, but most of it went into the production of the world
famous St. Croix rums.

OM FORHOLDENE

PÅ DANSKE SLAVESKIBE
med særlig henblik på dødeligheden 1777-89
Af

Sv. E. Green-Pedersen
Da negerslaveriet har spillet en afgørende rolle ved
løsningen af Amerikas (og specielt Vestindiens og
Sydamerikas) arbejdskraftproblem, er det et vigtigt
spørgsmål, hvad slavetransporterne kostede i form
af døde negre og søfolk. I den følgende fremstilling
af levevilkårene på danske slaveskibe gennemgår
forfatteren, der er adjunkt ved Institut for Histo
rie på Aarhus universitet, en række problemer ved
beregningen af dødeligheden. Undersøgelsen bygger
i første række på det materiale, der findes i arkivet
efter den danske ne ger handelskommission af 1791.

Dødeligheden på danske slaveskibe kan, som det ses af de efter
følgende tabeller 1 og 2, belyses ved hjælp af tabelmateriale fra den
såkaldte store negerhandelskommissions arkiv. Tabel 1 er således dels
lavet ud fra et bilag til kommissionens forestilling til kongen af 28. de
cember 1791 og dels fra en liste over døde søfolk på danske guineafarere. Mens bilaget til forestillingen synes at være indsendt i septem
ber 1791 af de storkøbmænd, der i 1787 havde overtaget Det østersøisk-guineiske Kompagni,1 må listen, da den er dateret 17. februar
1792, være kommet kommissionen i hænde efter forestillingens af
givelse. Tabel 2 er lavet efter et tabelbilag til Den vestindiske Rege
rings skrivelse af 15. oktober 1787 om den sikreste måde til jævnligt at
forsyne St. Croix med negre. Både i tabel 1 og 2 er en del af de skibe,
der findes i de originale tabeller, udskudt, ligesom tabellernes procent
tal er afrundet til hele tal, jfr. anmærkningerne under tabellerne.
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Det materiale, som er brugt til tabellernes opstilling, er som meget
andet historisk-statistisk kildemateriale behæftet med den mangel, at
det er vanskeligt at afgøre, hvordan det er blevet til, og hvad tallene
dækker over. For negrenes vedkommende er det dog muligt, som det
fremgår af anmærkningerne under tabel i, at kontrollere tallene ved
at sammenligne talmaterialet fra Det østersøisk-guineiske Kompagnis
efterfølgere med talmaterialet fra Den vestindiske Regering. End
videre er det en mangel ved materialet, at man — som det ses af det
efterfølgende - kun for nogle få af rejserne ved, hvorlænge de varede.
Ligeledes er det en mangel, at vi ikke kender negrenes og søfolkenes
aldersfordeling på skibene. Endelig kan man imod tabel i indvende,
at dødsprocenter for to grupper for forskellige perioder er anbragt i
samme tabel. Mens procenterne af døde søfolk dækker hele den tri
angulære rejse, dækker procenterne af døde negre kun rejsen fra
Afrika til Vestindien plus salgsperioden (se tabel 2). Sammenstillingen
er foretaget, da det alligevel er umuligt at opstille tabeller omfattende
procenterne af døde negre og af døde søfolk på alle kendte danske
slaveskibsrejser i denne periode. I tabel 1 er der derfor kun medtaget
skibe, hvor vi kender både procenten af døde negre og af døde søfolk.
På denne måde får man alligevel de fleste skibsrejser med, og man
kan derved umiddelbart sammenligne dødeligheden i de to grupper
på de enkelte skibsrejser. Målt i absolutte tal ligger negrenes dødelig
hed på de 32 af rejserne over søfolkenes. Dette hænger naturligvis
sammen med, at der var langt flere negre med skibene end søfolk.
Det interessante er imidlertid, at procenten af døde negre kun i 7 til
fælde ligger over procenten af døde søfolk. Dette kan hænge sammen
med, at rejsen var meget længere for søfolkene end for negrene, men
der er imidlertid også den mulighed, som hævdet af Philip D. Curtin,
at den afgørende faktor bag søfolkenes dødelighed ikke var rejsetidens
længde, men sygdommene ved Afrikas kyst. På dette punkt er tal
materialet imidlertid mangelfuldt, idet vi ikke kan tage hensyn til
tidsfaktoren ved f. eks. at beregne dødeligheden pr. 100 mand pr. år
blandt søfolk og blandt voksne negre på de enkelte skibe. Men der er
grund til at pege på, at den statistisk set ufuldstændige sammenlig-
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ning, som kan gennemføres på grundlag af dette materiale, ikke ude
lukker, at procenten af døde negre, hvis vi havde kunnet inddrage
tidsfaktoren, ville have ligget over procenten af døde søfolk. Den
gennemsnitlige procent af døde søfolk (33 %) i tabel 1 er nemlig kun
dobbelt så stor som den gennemsnitlige procent af døde negre ( 15 % ),
hvorimod den del af rejsen, som negrene var med på, synes at have
udgjort væsentligt mindre end halvdelen af den samlede rejsetid, jfr.
senere i denne artikel.2
Af tabel 1 ses, at de gennemsnitlige procenter af døde søfolk spreder
sig nogenlunde jævnt og ligeligt på begge sider af middeltallet. Mini
mum nås med 4 % på „Rio Volta“s 2. rejse og maksimum med 70 %
på „Grev Bernstorff“s 2. rejse. Den oftest forekommende procent af
døde søfolk er 20 %, som forekommer 3 gange. Middeltallet 33 %
forekommer 2 gange. Af tabel 1 ses endvidere, at de gennemsnitlige
procenter af døde negre ikke spreder sig så jævnt og ligeligt på begge
sider af middeltallet som hos søfolkene. De samler sig derimod i en
hovedgruppe på 29 rejser omfattende de skibe, hvor den gennem
snitlige procent af døde ligger fra 0-21 %, og i en outsidergruppe på
6 rejser, hvor den gennemsnitlige procent af døde ligger fra 34-45 %.
På ingen af de 35 rejser ligger procenten af døde negre inden for
intervallet fra 22-33 %• For de 29 rejser som helhed er den gennem
snitlige procent af døde negre 10 %, mens den i outsidergruppen er
40 %. Middeltallet for de 35 rejser, 15 %, er ikke nogen typisk værdi
for procenten af døde negre. Den forekommer overhovedet ikke på
de 35 rejser. Typiske værdier er 6 % og 11 %, der hver forekommer
på 4 rejser; 5 % og 8 % forekommer hver på 3 rejser. Middeltallet
for hovedgruppen, 10 %, forekommer ligesom 12, 14, 21 og 41 % på
2 af rejserne. Middeltallet for outsidergruppen, 40 %, forekommer
overhovedet ikke. Sammenligner man skib for skib procenterne af
døde negre i outsidergruppen med procenterne af døde søfolk ses, at
store procenter af negre normalt modsvares af store procenter for
søfolk. Hvis man nævner procenterne af døde negre før procenterne
af døde søfolk er tallene for de 6 rejser nemlig følgende: For „Fre
densborg4^ i. rejse svarer 34 % til 20 %, for „Accra“s 2. rejse 45 %
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til 44%, for „Gregers Juel“s i. rejse 38 % til 58%, for „Geheimeraad
Guldberg‘*s 1. rejse 41 % til 40 %, for „General Huth“s 1. rejse 39 %
til 48 % og for „Grev Bernstorff“s 2. rejse 41 % til 70 %. Dette kan
skyldes, at forhold ombord på skibene (f. eks. sygdom) har ramt både
søfolk og negre. For „Fredensborg‘*s 1. rejse skyldes det muligvis skør
bug.3 At der findes rejser med en stor procent af døde søfolk men ikke
af negre kan skyldes, at disse søfolk er døde på en del af rejsen, hvor
negrene ikke var med, f. eks. på Afrikas kyst, jfr. senere.
Da Det østersøisk-guineiske Kompagnis arkiv er gået tabt, er det
vanskeligt at finde oplysninger om kompagniskibenes rejser.4 Nogle
af disse er dog omtalt i andre kilder. Vigtige er negerhandelskommissionens førnævnte forestilling til kongen af 28. december 1791 og
Den vestindiske Regerings førnævnte skrivelse af 15. oktober 1787 om
den sikreste måde jævnligt at forsyne St. Croix med negre. „Christi
ansborg*^ 5. rejse 1785-87 er beskrevet både af skibslægen, P. E. Isert,
og af kaptajnen, Jens Jensen Berg. Berg havde før været styrmand på
„Christiansborg‘*s 4. rejse 1782-85 og blev senere kaptajn på „Fre
densborg*^ 4. rejse 1788-89. Fra hovmester P. M. Schmidt findes en
beretning om „Upemavik‘*s 1. rejse 1781-83 og „Kammerherre
Schack‘*s (?) 2. rejse 1783-87/ Endelig bør det nævnes, at der til
sammenligningsbrug ved denne undersøgelse ikke blot er draget nytte
af moderne historiske fremstillinger,6 men at der også er indsamlet
oplysninger om andre danske slaveskibes rejser, bl. a. fra Det bargumske Handelssocietets arkiv.7
Der findes ingen undersøgelse over, hvorledes søfolkene blev hver
vet til danske slaveskibe, og fra hvilke sociale lag de kom. Daniel P.
Mannix og Malcolm Cowley, hvis undersøgelse fortrinsvis bygger på

Slavekaptajn Bernt Jensen Mørch, f. 1729. Mørch, der hørte hjemme i det
christianshavnske skippermilieu, har skrevet en Christendommens catechesations-bog. Han døde 1777 i Guinea på en slaverejse. Akvarellen, der indtil
1972 var i familiens eje, findes nu på Handels- og Søfartsmuseet.

Captain Bernt Jensen Mørch (1729-77) was not only a slaver but also author
of a “ Cathechisation-Book of Christianity”.
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engelsk materiale, mener ikke, at flertallet af søfolkene var udskud
eller kriminelle. Mange af søfolkene på slaveskibene havde taget hyre,
fordi de havde haft modgang eller var kommet i gæld. Andre var
kriminelle, der ville unddrage sig lovens arm, og endvidere var der en
del unge landkrabber med romantiske forestillinger om guineafarter.
Endelig var nogle ligefrem blevet kidnappet til turen. Mannix og
Cowleys fremstilling må dog tages med forbehold, idet den i udstrakt
grad bygger på abolitionisternes (agitatorerne for afskaffelsen af
slavesystemet) agitationslitteratur (bl. a. Thomas Clarkson), der søgte
at vise, hvor hårdt slavehandelen gik ud over søfolkene?
Vi kender et par af de danske slavekaptajner nærmere. Den ene
er den førnævnte Jens Jensen Berg, den anden Bernt Jensen Mørch.
Det vil være helt forkert at karakterisere disse som samfundets
bærme; de hørte tværtimod hjemme i den bedre del af det køben
havnske borgerskab. Af Jens J. Bergs selvbiografi fra 1810 til ordens
kapitlet ses således, at han ikke var en stupid person, men at han
havde fået en god uddannelse gennem Vajsenhuset, hvor han bl. a.
havde lært Frederik Sneedorff at kende. Berg, der i øvrigt også var
kaptajn på flere skibsekspeditioner til Ostindien, døde som en vel
havende københavnsk borger. Selvbiografien er præget af kraftige
udfald mod slavehandelen („denne fatale menneskehandel“), og Berg
nævner, at han før 1792 forelagde en plan om at gøre guineahandelen
rentabel uden at drive slavehandel.9 Man kan selvfølgelig påpege den
selvforherligende tendens i denne sene berettende kilde og stille sig
skeptisk over for ægtheden af Bergs sindelagsskifte, men man må på
den anden side ikke glemme, at der findes andre eksempler på en
lignende personlig udvikling. Den engelske slavekaptajn og salme
digter John Newton havde som slavekaptajn aldrig skrupler med
hensyn til dens moralske lovlighed, men han endte med at blive en
glødende abolitionist. Den nordamerikanske højesteretsdommer John
Marshall Harlan var oprindelig slaveejer og havde bekæmpet sla
veriets ophævelse. I to store sager i Højesteret fra henholdsvis 1883
og 1896 indtog han imidlertid et afvigende standpunkt, der havde til
formål at hindre racediskrimination.10 Den anden førnævnte slave-
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kaptajn, Bernt Jensen Mørch, kender vi nærmere takket være Lorentz
Bies undersøgelser.11 Da Mørch døde i 1777, boede han i et nydeligt
borgerhus i Overgaden oven Vandet på Christianshavn.12 Skifte
registreringen ved Mørchs død viser, hvor veludstyret hans hjem var.
Et brev, som han skrev til sin kone, da han 1777 drog ud på sin sidste
rejse til Guinea, viser ham som den omsorgsfulde familiefader, og
endelig viser hans efterladte bøger og skrifter, at han ikke var uden
litterære og kristelige interesser. Mannix og Cowley synes ikke at have
interesseret sig for typiske slavehandelskaptajner, men for de mere
særprægede, hvis ofte fantastiske eventyr de skildrer.
I Afrika mødte søfolkene en række sygdomme, som de var uvante
med og derfor mindre resistente overfor end negrene, således bl. a.
gul feber, malaria og visse former for dysenteri. Et langvarigt ophold
betød tit døden for en stor del af besætningen.13 Kildematerialet til
tabel i og 2 muliggør ikke en nøjagtig fastsættelse af rejsernes længde.
Men en af direktørerne for Det østersøisk-guineiske Kompagni,
J. G. Moltke, har efterladt en fortegnelse over afrejse- og ankomst
tidspunkter for nogle af skibene. Heraf ses, at „Accra“s 2. rejse varede
fra 21. august 1780 til 21. juni 1782, „Fredensborg“s 2. rejse fra
13. oktober 1780 til 5. juni 1782 og „Christiansborg4‘s 3. rejse fra
13. november 1780 til 6. juni 1782.14 P. M. Schmidts førnævnte be
retning giver os længden på to af de andre skibes rejser. Men
Schmidts opgivelser af ankomst- og afgangstidspunkter må dog tages
med et vist forbehold. Han må i hvert fald - som det fremgår af
nedenstående - have husket forkert i ét tilfælde, da han 1825 ned
skrev sin beretning. Schmidt nævner således, at „Upemavik“ på sin
rejse sejlede fra København i september 1781 (skal efter J. G. Moltkes
førnævnte fortegnelse rettes til 14. juli 1781) og returnerede til Kø
benhavn ved påsketid 1783, og endvidere, at „Kammerherre Schack“
(?) på sin 2. rejse sejlede fra København oktober 1783 (skal sand
synligvis efter Knud Klem rettes til 23. juli 1783) og returnerede
16. april 1787. Jens J. Bergs selvbiografi giver os længden af 3 rejser.
„Ghristiansborg“s 4. rejse startede i efteråret 1782, men først i april
1784 forlod skibet Afrika med det franske Saint Domingue som mål;
3
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i. april 1785 sejlede man fra denne 0 og nåede København i slutnin
gen af juni samme år. „Christiansborg“s 5. rejse startede i efteråret
1785, og Accra nåedes efter 8 ugers sejlads. Afrika forlod man dog
først 7. oktober 1786, og 18. december (se tabel 2) samme år nåedes
St. Croix. I slutningen af juni 1787 var skibet atter hjemme i Kø
benhavn. „Fredensborg“s 4. rejse startede i foråret 1788. Skibet op
holdt sig ca. et år i Guinea og var hjemme i København i slutningen
af 1789. Berg klager over den langsommelighed, guvernementet i
Afrika udviste, hvad han betragter som skadeligt for søfolkenes liv og
helbred. Også Bergs oplysninger om skibenes ankomst- og afgangs
tidspunkter må tages med et vist forbehold. Han kan nemlig ligesom
Schmidt have husket galt, da han mange år efter (1810) nedskrev
sin beretning. I hvert fald er det ikke rigtigt, når han om „Fredensborges ophold i Guinea skriver, at størstedelen af mandskabet, 2 ki
rurger og 2 officerer døde af sygdom, jfr. modsat i tabel 1.15 Selv om
der råder en vis usikkerhed med hensyn til de præcise ankomst- og
afgangstidspunkter for nogle af skibene, kan det dog sammenfattende
siges, at oplysningerne om disse 8 rejser helt klart dokumenterer, at
trekantruten var en meget langvarig rejse. For de her omtalte skibe
var den maksimale rejsetid omkring 3% år og den minimale tid om
kring 1% år. Den gennemsnitlige rejsetid var omkring 2 år. Interes
sant er det, at turen fra Guinea til Vestindien kun synes at have ud
gjort en meget lille del af den samlede rejse, for „Ghristiansborg“s
5. rejse således ca. 1/i0. En meget stor del af tiden gik med at vente
på slaver ved Afrikas kyst.
Indtil det 19. årh. beherskede europæerne af Vestafrika kun om
råderne omkring forterne, som var anlagt med tilladelse af lokale

Huset på Christianshavn i Overgaden oven Vandet nr. 46, hvor slavekaptajn
Bernt Jensen Mørch boede. Mørch købte huset 1768, og fra 1771 boede han
og familien selv i det hele bortset fra kælderen, der var lejet ud til fattigfolk.
Efter fotografi fra 1935 på Københavns Bymuseum.
Bernt Jensen Mørch and his family lived in this i8th century house in Copen
hagen, by the canal in Christianshavn.

35

3’

3^

høvdinge, der modtog afgifter af europæerne. Tropesygdomme og
indbyrdes rivalisering mellem europæiske magter var en vigtig del af
forklaringen på, at europæerne kun i så beskedent omfang etablerede
sig militært og politisk i Vestafrika, og på, at de næsten aldrig selv
gik på slavejagt, men købte slaverne af kystlandets høvdinge og slave
handlere.
Med hensyn til negerslavehandelens begyndelse står to hovedopfat
telser overfor hinanden.16 Nogle hævder, at slaveri og slavehandel var
et naturligt fænomen i de indfødte afrikanske samfund, og at disse
hurtigt kunne etablere en stor slaveeksport, da europæerne fik et
virkeligt stort behov for arbejdskraft til plantagerne i Vestindien fra
midten af det 17. årh. En sådan nedvurdering af Afrikas kultur blev
i slaveperioden brugt af europæerne til at retfærdiggøre den atlantiske
slavehandel, i Danmark således f. eks. af Erik Pontoppidan.17 Andre
hævder derimod, at det var europæernes store behov for arbejdskraft,
der førte til en vækst for slaveriet og slavehandelen i Afrika. J. D. Fage
har fomylig taget afstand fra begge disse yderstandpunkter: Europæ
ernes atlantiske slavehandel stillede først og fremmest de afrikanske
høvdinge over for et økonomisk problem, om det var mere fordel
agtigt at sælge krigsfanger og kriminelle til europæerne end at bruge
dem til tvangsarbejde hjemme.
Med hensyn til slavehandelens virkninger er det en udbredt op
fattelse, som bl. a. Basil Davidson har plæderet for, at den havde en
ødelæggende virkning på de afrikanske samfund. En ødelæggende
faktor var tabet af de millioner af slaver - fortrinsvis arbejdsduelige
mænd — som fragtedes over Atlanterhavet. Men en endnu mere øde
læggende faktor var de evindelige krige, som blev ført for at skaffe
slaver til europæerne. Disse krige skabte nemlig ustabile samfunds
forhold, som stillede sig hindrende i vejen for ethvert kulturelt frem
skridt. Med henvisning til Philip D. Curtins undersøgelse over den
atlantiske slavehandels omfang har Fage herimod fremhævet, at de
befolkningsmæssige skader, slavehandelen forvoldte, ikke kan have
været så store som antaget. Herudover har Curtin påpeget, at også
kulturplanters og sygdommes vandringer - og ikke blot slavehandelen -
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var en følge af den maritime revolution i Atlanterhavsområdet. Til
Afrika kom således kulturplanten majs og sygdommen kopper. Og
dyrkningen af majs i Afrika kan muligvis have medført en befolknings
tilvækst, der mere end opvejede det tab, slaveeksporten forvoldte.
Med hensyn til slavehandelen og de afrikanske samfund har Fage på
peget, at de politisk og økonomisk bedst organiserede stater netop
fandtes på Guldkysten, hvorfra slaveeksporten i det 18. årh. var størst.
Endelig hælder både Fage og Gurtin til den opfattelse, at krigene i
Vestafrika ikke blev ført for slavehandelens skyld. Walter Rodney har
derimod i en artikel om guldhandel og slavehandel på Guldkysten,
hvor de danske besiddelser lå, givet et mere negativt billede af slave
handelens virkninger end Fage og Curtin. Slavehandelen ødelagte så
ledes guldproduktionen. Ganske vist blev Ashanti-stammen politisk
styrket af slavehandelen, men det var fordi den koncentrerede sig om
at skaffe slaver uden for sit område. Akvamu-stammen blev derimod
svækket, fordi man der skaffede slaver inden for stammen.18
Til køb af slaver anvendtes bl. a. geværer, jernstænger, messing
sager, uldvarer, bomuldsvarer - både europæiske og indiske - brænde
vin og flitterstads som f. eks. glaskugler.19 Af varer til køb af negre
brugte danskerne efter Georg Nørregaard, hvis undersøgelse er base
ret på Det vestindisk-guineiske Kompagnis arkiv, brændevin, lærred,
farvede tekstiler (både europæiske og ostindiske), smykker (især mes
singarmringe), våben (musketter, flintgeværer og knive) og metalting
(låse, fiskekroge og jernstænger). Aage Rasch har undersøgt, hvilke
varer storkøbmanden Niels Ryberg og hans kompagnon anvendte til
slavehandelen. Af disse varer kan her nævnes: geværer, jernstænger,
brændevin, messingkedler, messingbækkener, ostindiske tørklæder og
perler.20 Det varesortiment, som danske slavehandlere medførte, synes
med andre ord at have lignet det, som udenlandske slavehandlere
brugte. Og i det hele taget synes der at være grund til med Waldemar
Westergaard at antage, at slavehandelens udbredelse gjorde den til
en så standardiseret proces, at der kun var ringe forskel på negrenes
behandling langs Guineakysten. Til købsproceduren hørte en læge
undersøgelse, så man kun fik sunde og raske slaver; på Det bargumske

3Ö

Model af et slaveskib, der viser slavernes placering på dækkene. Modellen har
tilhørt den engelske abolitionist William Wilberforce og blev fremvist af ham
i det engelske parlament under hans agitation mod slavehandelen. Original i
Wilberforce House i Hull.
Model of a slaveship showing how the slaves were placed on board. The model
was submitted to the English Parliament by William Wilberforce during the
fight for abolition of the slave trade. Now in the Wilberforce House in Hull.

Handelssocietets og Den kgl. guineiske Handelsdirektions skibe måtte
man efter instruktionsbøgerne ikke medtage syge slaver. Normalt blev
slaverne brændemærkede med glødende jern, så man kunne kende
sine slaver igen. Brandenburgerne brændemærkede slaver med C.AB-C. (Churfürstlich afrikanisch-brandenburgische Compagnie), og
Det bargumske Handelssocietet brændemærkede slaverne med et hjerte
med et s i midten på brystet eller det ene lår.21
Hvis man vil have et indtryk af, hvorledes slaverne blev anbragt
på skibene, er det lettest at se på de ofte gengivne lastetegninger af
slaveskibet „Brookes“.22 I slutningen af 1780’erne blev den engelske
flådekaptajn Parrey på Parlamentets foranledning sendt til Liverpool,
hvor han indsamlede en række slaveskibstegninger, bl. a. af „Brookes“.
For at se, hvor tæt slaverne var anbragt, afsatte man ca. 180 X ca.
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Skematisk tværsnit gennem det engelske slaveskib „Brookes“, visende slaverne
liggende på underste dæk og på indsatte hylder i rummet. Stik i Thomas
Clarkson: The History of the Rise., Progress and Accomplishment of the Aboli
tion of the African Slave Trade by the British Parliament, II, London 1808.
Schematic section of the slaveship “Brookes”. The slaves are lying on the deck
and on inserted shelves.

40 cm til hver mandsslave og lidt mindre til kvindeslaverne og bør
nene og tegnede slaverne ind på skibstegningen som små sorte figurer.
Hvis man så bort fra de rum, som var forbeholdt søfolkene, kunne
man kun få plads til 450 slaver, men „Brookes“ havde på en tidligere
rejse medført over 600 slaver. Alligevel afspejlede lastetegningeme af
„Brookes“ med 450 slaver et sådant barbari, at tegningerne let lod sig
udnytte i abolitionistemes propaganda. På slaveskibene blev mands
slaverne ifølge Mannix og Cowley lænket til hinanden og derefter
anbragt foran skansen. P. M. Schmidt og Isert fortæller om en til
svarende placering og behandling af mandsslaveme på de danske
slaveskibe, de rejste med. På „Brookes“ var også drengeslaveme an
bragt i et særskilt rum. For at udnytte lastrummet i et slaveskib var
det almindeligt, at man mellem dækkene byggede en hylde ud fra
skibssiden, hvor man kunne stable slaverne. Det er også gjort på
„Brookes“, skønt lastrummet er noget under 2 meter højt. Kvinde
slaverne blev som regel ikke lænket, men anbragt adskilt fra mands-
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slaverne i agterenden af skibet. I Rigsarkivet findes en række tegninger
af danske slaveskibe, bl. a. dæksplaner af „Rio Volta“, der udførte 4
af de i tabel 1 nævnte rejser. Senere blev skibet chartret af den russi
ske marine og anvendt i den svensk-russiske krig 1788. Denne lille
detalje viser, hvor lidt forskel der var mellem datidens krigsskibe og
slaveskibe.23 Tegningerne af „Rio Volta“ viser, at mandsslaverne lige
som på „Brookes“ har skullet være foran på skibet og kvindeslaveme
1 agterenden. Forrest på „Rio Volta“s underste dæk fandtes kabel
rummet og en kahyt til bådsmanden og tømmermanden. Derefter
fulgte dækket til mandsslaverne, og mellem dette og kvindeslavernes
dæk fandtes mandskabets lukaf. Langs kvindedækkets sider fandtes
en række kahytter og forrådskamre, således 2. styrmandens og skibs
skriverens kahyt, 3. og 4. styrmandens kahyt, over- og underlægens
kahyt og passagerkahytter. Endvidere fandtes brødkamre, et rum at
opbevare drikkevarer og et andet til at opbevare sejl i; agterst i skibet
fandtes arkeliet, hvor man opbevarede våben og krudt. Kaptajnens
og overstyrmandens kahytter fandtes på øverste dæk.
Man synes også på de her omtalte danske slaveskibe at have gjort
meget for at holde mands- og kvindeslaver adskilt. P. M. Schmidt for
tæller således: „På rejsen fra København skal tømmermanden adskille
skibet i to dele, nemlig med plankeværk tværs over skibet fra styrbord
til bagbord, tæt forbi stormasten. Mands-slaverne lever foran i skibet,
fruentimmerne agter .. . Mandfolkene er i jern, nogle på hænderne,
2 og 2 samlet, nogle på fødderne, ligeledes.“24 Kvinderne havde efter
Mannix og Cowley i det hele en friere stilling ombord. Som et allego
risk udtryk for den yndest, sorte kvinder kunne være genstand for,
kan nævnes T. Stothards billede af The Voyage of the Sable Venus
from Angola to the West Indies, der er gengivet i Bryan-Edwards
klassiske bog om engelsk Vestindien sammen med en anonym ode til
den sorte Venus. Både billede og digt er udført med klassisk dannelse;
digteren hævder, at der er ingen forskel, „no-none at night“ mellem
den florentinske og den sorte Venus. På den kgl. guineiske Handels
direktions skibe skulle kaptajnen sørge for, at skibsofficerer og søfolk
ikke havde „utilladelig omgang med slavinderne“, og på Det vest-

Plan af det underste dæk på slaveskibet „Rio Volta“, der udførte flere af de her
omtalte rejser. Som det var normalt på slaveskibe skulle mandsslaverne være
foran på skibet og kvindeslaverne i agterenden. De små kahytter langs kvinde
dækkets sider var til skibsofficererne. Kaptajnen og overstyrmanden havde
deres kahytter på det øverste dæk. Det store rum mellem mands- og kvinde
slavernes dæk var søfolkenes lukaf. Efter tegning i Rigsarkivets kortsamling.
Skibet byggedes i 1777.
Lower deck plan of the Danish slaveship “Rio Volta'3 (1777) with room for
male slaves before the mast and for female slaves aft. Between them the
quarters of the sailors; smaller cabins for officers, doctors, passengers, etc.
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indisk-guineiske Kompagnis skibe fandtes en tilsvarende regel, som
efter Georg Nørregaard næppe overholdtes.25
Dødsfaldene på slaveskibene kunne enten være forårsaget af fysisk
overlast, f. eks. vold, eller af sygdomme. Mannix og Cowley frem
hæver, at faren for slavemytteri var størst, mens skibene lå i Guinea,
og at den drev over, når de var i rum sø, idet negrene betragtede
navigation som de hvides magi. Ifølge samme forfattere findes der
detaillerede beskrivelser af 55 slavemytterier fra 1699 til 1845 og om
tale af mere end 100 andre. Lorenzo J. Greene har behandlet en
række oprør på amerikanske slaveskibe. Ved flere af disse oprør lyk
kedes det negrene at nedkæmpe den hvide besætning. For danske
slaveskibe fra perioden 1777-89 findes to detaillerede beretninger om
oprøret på „ Chris tiansborg“s 5. rejse 1785-87 og en beretning om et
oprør på „Kammerherre Schack“s (?) 2. rejse 1783-87 samt omtale
af oprør på „Christiansborg“s 3. rejse og „Accra“s 2. rejse. Tidligere
havde der været oprør på „Københavns Børs“ 1698, på „Fredericus
Ouartus“ 1709, og på „Haabet Gailey“ opdagedes et planlagt oprør
1724. Der var oprør på „Patientia“ 1753 og på „Christiansborg“ 1775,
og disse er næppe de eneste.26
Oprøret på „Fredericus Quartus“ skete ved Guineakysten, men blev
nedkæmpet, uden at det kostede nogen hvid sømand livet, og uden at
negrene bemægtigede sig skibet. Derimod lykkedes det ved et oprør
den 5. august 1753 negrene at bemægtige sig „Patientia“, der havde
forladt Guinea den 30. juli. Da besætningen forlod skibet, drak neg
rene sig fulde, og det drev derfor langs kysten nogle dage og blev
plyndret af englændere, hollændere og kystnegre. Da danskerne atter
fik fat i skibet, var der kun 14 forkomne slaver tilbage; ved forhand
linger med englænderne og hollænderne fik man dog tilbageleveret
nogle af de slaver, disse havde taget fra skibet, så man ialt havde 90
slaver. Når det lykkedes negrene at erobre „Patientia“, skyldes det
bl. a., at besætningen forlod skibet efter en kort kamp, skønt der i
virkeligheden kim var 2 bevæbnede oprørere.27
Oprøret på fregatten „Christiansborg“ i 1775 fandt sted morgenen
efter, at skibet var sejlet fra Afrika. Negrene forsøgte først at trænge
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The Voyage of the Sable Venus from Angola to the West Indies. Stik af
W. Grainger efter Thomas Stothard, fra Bryan Edwards: The History of the
British Colonies in the West Indies II, London 1794. Se forklaringen i teksten.
Allegorical idealization of the black woman. Engraving by W. Grainger after
T. Stothard’s picture “The Voyage of the Sable Venus from Angola to the
West Indies33.
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op på dækket, men blev afvist, og i stedet trængte de ind i arkeliet og
kabelrummet, fik fat i skydevåben og skar ratlinen over. Da skibet var
drevet nær fortet Fredensborg, lykkedes det kaptajnen at komme i
land i chaluppen og hente hjælp til at nedkæmpe oprøret, der varede
3 døgn. Ifølge en såkaldt forretning, som guvernementets repræsen
tanter foretog over oprøret, var der ialt blevet indkøbt 357 kompagni
slaver. Heraf angives 8 at være døde ombord på skibet før oprøret,
46 at være blevet dræbt under dette, og 8 at være døde senere som
følge af oprøret. 4 slaver måtte efterlades på fortet Fredensborg, fordi
de var blevet hårdt såret under oprøret, og 16 blev syge som følge af
dette. Ifølge overmesterens (skibslægens) og kaptajnens beretninger
blev 7 hvide såret under oprøret. Kaptajnen nævner, at matros
F. Mørch blev syg og døde under oprøret, uden at sætte hans død i
forbindelse med dette, og i sygejournalen nævner overmesteren heller
ikke Mørchs navn blandt dem, der såredes under oprøret. I et pro
memoria, som guvemementet sendte direktionen i København, be
klagede man højligt slaveoprøret og understregede, at der havde væ
ret tale om gode slaver, som det havde kostet megen møje at få til
skibet.28
Mens kaptajn Joh. F. Ferentz i sin beretning om oprøret på „Chri
stiansborg“ 1775 taler om slavernes onde forsæt mod besætningen, og
de dansk-guineiske embedsmænds beklagelser kun gælder de økonomi
ske tab, beklager både Isert og Jens J. Berg i deres beretninger om
oprøret på „Christiansborg“s 5. rejse 1786 negrenes ulykkelige skæbne.
På rejsens anden dag, mens Isert var på fordækket hos slaverne, brød
oprøret løs. Han blev slået ned med negrenes håndjern, men da de
stadig var lænkede, lykkedes det ham efter en del besvær at bringe
sig i sikkerhed bag skansen. Herfra beskød man nu negrene med ge
værer og kanoner, der dog var ladet med ærter, og lavede til slut ud
fald og fik de fleste negre til at gå ned på slavedækket. Det synes at
have været almindeligt, at man forsøgte at undgå at dræbe slaverne
under oprør. Under det førnævnte oprør på „Christiansborg“ i 1775
beskød man således slaverne med hirse, og om „Kammerherre
Schack“s (?) 2. rejse 1783-87 fortæller P. M. Schmidt, at kanonerne
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var ladet med ærter. Under oprøret på „Ghristiansborg“s 5. rejse 1786
sprang nogle negre overbord i stedet for at overgive sig, og nogle tog
børnene med. Oprøret kostede 34 døde. To europæere blev alvorligt
såret, og ifølge Jens J. Berg blev yderligere 3 hvide lettere såret. Op
røret på „Kammerherre Schack“s (?) 2. rejse fandt sted om morgenen
ved Afrikas kyst, efter at slaverne var blevet bespist. Mens nogle ma
troser med huggerter forsøgte at standse urolighederne på dækket
blandt slaverne, gav kaptajnen ved en fejltagelse ordre til at affyre
en kanon, hvorved 2 matroser og 3 negre blev dræbt. „Men derefter
blev alting stille“, skriver P. M. Schmidt lakonisk.29
Af de 5 her i detailler omtalte oprør, lykkedes det kun slaverne på
„Patientia“ at erobre skibet, og det skyldes sikkert for en stor del kun
besætningens manglende kampvilje. Mannix og Cowley skønner, at
negrene i måske et af ti tilfælde havde held til at dræbe mandskabet.
Men slaverne på „Patientia“ kunne ikke bevare deres frihed; de blev
atter indfanget af europæerne eller af frinegrene, eller de døde. Ka
rakteristisk for oprørerne er iøvrigt, at mange negre begik selvmord i
stedet for at overgive sig. Både Joh. F. Ferentz og Isert fortæller i
deres førnævnte beretninger om negre, der, når de var sprunget over
bord, hellere ville dø end lade sig bjerge, og også Lorenzo J. Greene
har i sin førnævnte afhandling fremhævet dette træk. Efter Mannix
og Cowley var opholdet ved Afrikas kyst det farligste sted på den
triangulære rejse. Der er flere kilder, der peger i retning af, at den
store procent af døde danske søfolk i tabel 1 skal ses i sammenhæng
med skibenes ophold i Afrika. Den såkaldte store negerhandelskommission påpegede således i sin forestilling de skadelige følger af de
danske slaveskibes lange ophold i Afrika. En årsag dertil synes at have
været tilbagevendende vanskeligheder med at fremskaffe et tilstrække
ligt antal negre. „Haabet Gailey“ havde vanskeligheder hermed i
1724. Igennem flere måneder opkøbte man således små partier af
slaver, som man opbevarede i en slavehytte på dækket. I 1774—75 tog
det ligeledes „Christiansborg“ flere måneder at samle en tilstrækkelig
stor slavelast. P. M. Schmidt fortæller, at man på „Upemavik“s 1.
rejse 1781-83 og „Kammerherre Schack“s (?) 2. rejse 1783-87 ikke
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blot måtte opholde sig i lang tid ved kysten, men også måtte krydse
fra sted til sted for at få slaver nok. Jens J. Berg understreger de
skadelige følger, som det lange ophold ved Guineakysten fik for
„Ghristiansborg“s 4. og 5. rejse (henholdsvis 1782-85 og 1785-87)
og for „Fredensbo rg“s 4. rejse 1788-89. Skylden lægger Berg på de
danske embedsmænd i Guinea. Men der var andre vanskeligheder.
P. M. Schmidt fortæller således, at en engelsk fregat forhindrede
„Upernavik“ i at købe negre, og Jens J. Berg fortæller, at man på
„Christiansborg'‘s 4. rejse havde et sammenstød med de negre, der
boede langs kysten. De danske skibes vanskeligheder med at få slave
lasterne fyldt stemmer udmærket med, at Mannix og Cowley frem
hæver, at det var tidskrævende at tage slaver ind netop på Guld
kysten.30
Slaveskibe, der kom fra Guinea, måtte sædvanligvis på grund af
den fremherskende vind og strøm sejle mod syd til ækvator, inden de
drejede mod nordvest til den ny verden. Det var ikke ualmindeligt,
at slaveskibene på denne del af turen indtog supplerende forsyninger
af mad og vand på en af de portugisiske øer i Guineabugten. Den tid
det tog at tilbagelægge rejsen fra Afrika til Vestindien, den så
kaldte mellempassage, var med datidens sejlskibe meget afhængig af
vind og strøm. Med gunstig vind kunne turen gøres på 3 uger fra
Gambia River til Barbados, men det kunne tage 3 måneder eller mere
at nå frem. „Christiansborg“s 5. rejse 1785-87 tog ca. 10 uger (7/1018/12 1786) fra Guinea til St. Croix. Fra Jens J. Berg ved vi, at
„Fredensborg“s 4. rejse 1788-89 gik syd om ækvator. Man ser ofte
en meget forenklet fremstilling af trekanthandelen. Praktiske forhold
kunne forårsage en del ændringer. Da slaveskibene ikke altid kom til
Vestindien, når sukkerhøsten var klar, blev det i det 18. årh.’s slutning
almindeligt, at de returnerede i ballast. Nogle slaveskibe gjorde i
samme periode deres rute kvadrangulær: Efter at have solgt deres
slaver i fransk Vestindien sejlede de sukker til engelsk Nordamerika,
inden de returnerede til Europa.31
Ifølge Mannix og Cowley blev søfolkene behandlet som udskud og
negrene som kvæg. Søfolkene fik mindre mad og flere klø end neg-
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Miniatureportrætter af slavekaptajn Jens Jensen Berg og hustru Vigoline
f. Machold. Berg, der døde som en velhavende københavnsk borger, deltog
som skibsofficer i flere af de her omtalte rejser. Da Berg på brystet bærer
ridderkorset, som han fik 1810, må portrættet være udført kort før hans død
1813. Her gengivet efter fotografier, der ejes af major H. W. Harbou i Hille
rød. Originalerne er forsvundet.
The Danish slave captain Jens Jensen Berg (died in 1813) and his wife
Vigoline, born Machold.

rene. Mens en kaptajn i Vestindien fik „a ’prime’ of about 4 per cent
on the selling price of every slave“, skulle søfolk, der kom levende
hjem til Europa, have hyre. Også på danske slaveskibe repræsenterede
hver eneste neger, der kom levende til Vestindien, en kapitalværdi
for kaptajnen og skibsofficereme. På Det bargumske Handelssocietets
skibe fik disse 5 % af auktionsbeløbet for negrene til deling og på
Den kgl. guineiske Handelsdirektions skibe 6 %. Til gengæld var det
forbudt skibsofficererne selv at medføre handelsvarer som slaver, el
fenben eller guld på skibene.32
Til belysning af slavernes og søfolkenes forplejning på danske slave
skibe findes der nogle såkaldte spise takster for slaver og besætning på
Det vestindisk-guineiske Kompagnis skib „Christianus Quintus“ fra
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1708. Slavernes nærings- og nydelsesmidler skulle ifølge denne bestå
af flæsk, bønner, gryn, hirse, brændevin, tobak, palmeolie og paradis
korn; besætningen skulle have en række madvarer, bl. a. proteinholdige ting, som slaverne ikke fik, således kød, tørfisk, smør, ærter, hårdt
og blødt brød samt øl. Også på Den guineiske Handelsdirektions skibe
var der forskel på slavernes og besætningens kost. På disse skibe havde
kaptajnen ret til at udtage fra 4 til 10 af de skikkeligste mandsslaver
til at hjælpe med til at passe på de øvrige og assistere matroserne med
skibsarbejdet; til gengæld - og det er det afgørende i denne sammen
hæng - skulle de bespises som søfolk. Slaverne skulle fortrinsvis have
ris og grød med palmeolie; en gang om ugen skulle de have flæsk
eller oksekød, og endvidere skulle de have hestebønner, brændevin og
tobak.33 I stedet for salt kød kunne man på slaveskibene medbringe
levende dyr til slagtning. I 1724 tog „Haabet Gailey“ således 3 geder,
et svin og nogle smågrise ombord i Afrika. År 1774 medbragte man
på fregatten „Christiansborg“ levende høns, ænder, gæs og grise fra
Danmark, og af skibsbøgerne ses det, at man under opholdet i Afrika
slagtede et svin.34 På „Christiansborg“s 5. rejse 1785-87 fik slaverne
ifølge Isert majs, ris, jams, hestebønner (som de foragtede) og byg
grød (som de elskede) ; kød omtaler Isert ikke, derimod fangede man
en mængde store fisk. På „Upemavik“s 1. rejse 1781-83 fik slaverne,
efter hvad P. M. Schmidt fortæller, grød, ærter, hestebønner, flæsk og
hertil palmeolie. P. E. Isert og P. M. Schmidt fortæller, at der var
utilstrækkeligt med vand på henholdsvis „Christiansborg“s 5. rejse og
„Kammerherre Schack“s (?) 2. rejse, og P. M. Schmidt klager i sin
lidt enfoldige beretning over den hårde behandling af søfolkene på

Spisetakst for besætningen på slaveskibet „Christianus Quintus“ fra 1708. Be
sætningen skulle bespises bedre end slaverne, idet den modsat disse bl. a. skulle
have kød, tørfisk, smør og øl. Efter original i Det vestindisk-guineiske Kom
pagnis arkiv på Rigsarkivet.

List of weekly rations for the crew on board the Danish slaver “Christianus
Quintus”, 1798. The list includes meat, dried fish, butter, beer, etc. which the
slaves did not get.
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begge sine rejser. På „Upernavik“s i. rejse fik 3 matroser således tamp
allerede i Helsingør. Det her fremdragne materiale synes at vise, at
søfolkene har fået en bedre kost end negrene. Mannix og Cowleys på
stand om, at søfolkene blev dårligere behandlet end negrene, er i høj
grad baseret på en kritikløs anvendelse af abolitionistemes propa
gandaskrifter, bl. a. Falconbridge og Clarkson.35
I godt vejr kom slaverne op på dækket for at få frisk luft; her fik
de også deres første daglige måltid, og derefter blev de ofte sat til at
danse og synge for at få motion og bedre den psykiske tilstand. På
grund af oprørsfaren var søfolkene ofte bevæbnet, når slaverne var på
dækket. Efter kaptajnens instruktionsbog på Den kgl. guineiske Han
delsdirektions skibe skulle så mange slaver som muligt dagligt op på
dækket og danse til trommemusik. På „Christiansborg“ s 5. rejse kom
slaverne ifølge Isert op på dækket hver anden dag, og hver aften blev
kanonerne afskudt for at skræmme negrene. P. M. Schmidt fortæller,
at slaverne på „Upernavik“s 1. rejse hver dag kom op på dækket.
Mens dette skete, blev slavedækket renset og den værste lugt drevet
ud. Mannix og Cowley fortæller med slavehandleren James Barbot som
kilde om et slaveskib, hvor man vaskede dækket og drev lugten ud
med eddike i spande, som man fik til at fordampe ved at komme glø
dende jernkugler deri. På Det bargumske Handelssocietets skibe skulle
slavedækket vaskes og bestrøs med vingær og luften renses med tjære
og svovl. På Den kgl. Guineiske Handelsdirektions skibe skulle dækket
spules og bestænkes med eddike og lugten fjernes med tjære, svovlrøg,
krudt, enebær eller enebærtræ; slavebriksene skulle skures med varm
lud og aske. Isert fortæller, at man var meget renlige på „Christians
borg“, og at man brugte krudtrøg til at fjerne lugten med. I dårligt
vejr, når slaverne ikke kunne komme op på dækket, var det særligt nød
vendigt at lufte ud på slavedækket. Mannix og Cowley fortæller med
Alexander Falconbridge som kilde, at mange skibe af den grund
havde luftporte (airports) i siderne mellem dækkene, og at nogle des
uden havde kulsejl. Af Iserts beretning fremgår det, at „Christians
borg“ var udstyret med kulsejl, en slags sejldugsskorsten, der opfan
gede vinden og ledte den ned på slavedækket, og af en samtidig akva-
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rel af slaveskibet „Fredensborg“, som Jens J. Berg var kaptajn på, ses,
at også dette skib havde kulsejl.36
Det er sandsynligt, at man på alle danske skibe har søgt at behandle
slaverne således, at de slap levende fra turen og kunne sælges i Vest
indien. Det var simpelthen mest økonomisk. På Den kgl. guineiske
Handelsdirektions skibe var kaptajnen instrueret om at sørge for, at
slaverne blev godt behandlet, og at nogle af dem efter nogen tid „slåes
ud af bøjerne“. I en skrivelse (et såkaldt pro memoria) af 19. august
1776 fra de danske embedsmænd i Guinea til Det bargumske Han
delssocietets direktion i København hedder det, om hvad de kan „ud
finde at være tienlig udi negotiens drift“, at det er bedst at bruge
skibsofficerer, der er vant til slavehandel. Endvidere hedder det:
„Fremmede eller nye saavel capitainer som øvrige skibsofficerer ere
idelig bange for overløb og oprør i skibet af slaverne, hvorved slaverne
holdes i større tvang og længere i jern end fornøden giøres, hvorved
forvoldes halstarrighed, bitter had og sygdom, som endes med døds
fald. Saa snart skibet har været I4ten dage à 3 uger i søen, maa nogle
slaver udslaaes af jern, lemfeldig, venlig og kierlig omgaaes, saa bliver
de føyelige og venlige, og ikke i nogen maade vil giøre de blanke
nogen fortræd, dertil hører og i besynderlighed god underholdning.“
Om man på danske slaveskibe altid har kunnet efterleve dette, er et
spørgsmål. I hvert fald klagede Den vestindiske Regering i 1787 over,
at Det østersøisk-guineiske Kompagni brugte uduelige kirurger og
kaptajner, der var ukyndige i slavehandel, og man foreslog i stedet at
bruge engelske kaptajner. Man klagede også over de dårlige skibe og
nævnte, at „Geheimeraad Guldberg“ og „Grev E. Schimmelmann“
var bygget til hvalfangst. Disse klager kan ikke uden videre afvises,
idet Det østersøisk-guineiske Kompagni var et spekulationsforeta
gende baseret på det kortvarige opsving, som dansk slavehandel tog
under den amerikanske revolution. De to nævnte skibe var ikke, som
det ses af Knud Klems undersøgelse, de eneste tidligere grønlandsfarere, som selskabet overtog.37
Det kan næppe undre, at der findes mange beretninger om slaver
nes angst. En tidligere koloniembedsmand, L. F. Rømer, fortæller så4’
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ledes, at nogle af slaverne troede, at de skulle opfedes som svin og
spises af europæerne. Og Isert fortæller om en neger, der spurgte
ham, om hans sko var lavet af negerhud, da de havde samme farve.
Frygten kunne være gensidig. C. H. Bonne, der lod sig hyre som
2. styrmand til en slaverejse i 1802, fortæller således, at man havde
ladte kanoner, der pegede mod slavedækket, for det tilfælde, at der
skulle blive slaveoprør. Det er foran nævnt, at det var hyppigt, at
negre efter mislykkede oprør styrtede sig i havet. Også andre former
for selvmordsforsøg var almindelige; nogle negre nægtede således at
spise. Mannix og Cowley fortæller med Alexander Falconbridge som
kilde, at de kunne tvinges dertil ved, at man førte glødende kul hen
til munden. Lorenzo J. Greene fortæller i sin førnævnte artikel, at
man anvendte samme fremgangsmåde på slaveskibe fra New England.
Hjalp det ikke - fortæller Mannix og Cowley - havde man et specielt
mundåbningsapparat, et såkaldt speculum oris. Et særligt problem var
melankoli; uanset om slaverne blev godt behandlet og bespist, kunne
de pludselig af uforklarlige grunde dø. Dette er blevet forklaret ved,
at negrene selv kunne standse vejrtrækningen. Mannix og Cowley af
viser dette og mener, at det skyldes det store psykiske chok, som sla
verne kom ud for ved anbringelsen på skibene. Langt de fleste af
dødsfaldene skyldtes dog legemlige sygdomme, bl. a. febersygdomme,
dysenteri, skørbug og kopper. På Den kgl. guineiske Handelsdirektions
skibe skulle slaverne ifølge kirurgens instruktion have citronsaft, der
forebyggede skørbug. Hvis dette har været praksis på danske skibe,
har risikoen for skørbug været mindre end på engelske skibe. Mannix
og Cowley fremhæver nemlig, at der næsten aldrig blev uddelt citron
saft i slavehandelens legale periode, og at det først blev gjort obliga
torisk i Royal Navy 1795. På forannævnte danske skibe var det end
videre kirurgen pålagt at føre en sygejournal, at tilse de syge slaver, at
isolere folk med febribus malignis og dysenteri, at sørge for, at maden
blev rent tillavet, og for, at slaverne fik urter og grønt ved ankomsten
til Vestindien. Endelig skulle han barbere kaptajnen og officererne,
når det forlangtes, og mandskabet mindst hver 8. dag. En instruks for
en kirurg på Det bargumske Handelssocietets skibe ligner nævnte in-
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Slaveskibet „Fredensborg“, som udførte flere af de her omtalte rejser. Jens
Jensen Berg var kaptajn på dets 4. rejse 1788-89. Bemærk især de tre lodret
stående „sejldugsskorstene“, de såkaldte kulsejl, som skulle føre frisk luft ned
på slavedækket. På dækket ses slaver og søfolk og foran skansen kanoner.
Kanonportene til mandsslavernes dæk er forsynet med jemtremmer. Efter
fotografi af farvelagt tegning, der ejes af major H. W. Harbou i Hillerød.

The Danish slave-ship “Fredensborg”, Capt. Jens Jensen Berg, 1788. Three
windsails lead fresh air down to the slave quarters below deck.

struks. Om de i tabel 1 nævnte danske slaveskibe ved vi, at der var
kopper på „Christiansborg“s 1. rejse og „Fredensborg“s 4. rejse, samt
skørbug på „Fredensborg“s 1. rejse.38
Det materiale, som Mannix og Cowley og Philip D. Curtin har
fremdraget til deres undersøgelser, viser ligesom det materiale, der er
brugt til denne undersøgelse, at der døde en større procent af søfolk
end negre på rejserne. Mannix og Cowley forklarer dette ved tre fak
torer. For det første fremhæver de - ligesom Curtin - at opholdet på
Afrikas kyst var meget risikabelt for søfolkene. Det her fremdragne
kildemateriale støtter rigtigheden af dette. For det andet nævner
Mannix og Cowley - modsat Curtin - at rejsetidens længde spillede
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en rolle. Det er ikke muligt at beregne rejsetidens længde for de fleste
af de her omtalte danske skibe. Som den sidste faktor nævner Man
nix og Cowley, at søfolkene var mere udsat for skørbug, da deres kost
var ringere og mere ensidig end slavernes, og at søfolkene blev dår
ligere behandlet end disse. Det sidste er som foran nævnt sandsynlig
vis direkte forkert.
Det var almindeligt, at slaverne fik særlig meget at spise og drikke,
lige før de nåede Vestindien, så de kunne se velnærede ud ved auk
tionerne. Af skibsjournalen for Det bargumske Handelssocietets skib
„Fredensborg“ ses, at slaverne ved ankomsten til St. Croix 1768 fik
brændevin, piber og tobak og blev smurt med palmeolie. På Den kgl.
guineiske Handelsdirektions skibe skulle alle slaver vaskes og mands
slaverne barberes, før de bragtes i land. Ifølge Mannix og Cowley
kunne hele slavelasten sælges til en planter eller en gruppe af plan
tere, eller de kunne overdrages i kommission til en faktor. Men de
samme forfattere fremhæver, at det var almindeligere, at syge slaver
solgtes ved auktion til individuelle priser „by inch of a candle“, idet
buddene fortsatte til lysestumpen var brændt ned, mens raske slaver
solgtes ved et slagsmål, et såkaldt scramble, til en standardpris pr.
mand, kvinde, dreng og pige. På et bestemt signal fik køberne lov til
at styrte sig over slaverne og købe så mange af dem5 som de kunne
fange.39
Til belysning af, hvordan salget af slavelaster i dansk Vestindien
foregik, findes der for den ældre tids vedkommende beretninger af to
plantageejere, J. L. Carstens og Reimert Haagensen, og af den før
nævnte L. F. Rømer.40 Carstens fortæller, at slaveauktioner bekendt
gøres ved plakat og trommeslag, og at køberne har barberer med for
at efterse slavernes helbredstilstand. I tilknytning til en gennemgang
af prisen for slaver skriver han: „Børnene, som endnu ligger i deris
moders liv, selges og for 10 rdr, men det er ligesaa stoer hazart at
kiøbe disse børn, som det er at kiøbe de syge og beskadigede slaver,
thj ingen af de kiøbende kand viide, om nogen af parterne kand
komme dem til nytte. Thi hvis moederen fornemmer, at hendes foster
er solt, imeedens hun endnu gaar med det, da søger hun lejlighed at

Gårdinteriør fra det danske hovedfort, Christiansborg, på Guldkysten (nu
Ghana). Til venstre ses drikkevandscisternen, t.h. vægten til vejning af varer.
Bag trappen ligger „slavekasserne“, mørke rum, hvor slaverne ofte anbragtes,
indtil de blev indskibet på slaveskibene. Foroven guvernørens bolig, t.v. kirken.
Farvelagt tegning af J. V. Svedstrup 1847. Handels- og Søfartsmuseet.
Court yard of Christiansborg Castle, the main Danish fortress on the Gold
Coast, 1847, Behind the staircase are vaulted rooms in which the slaves could
be kept before embarkation on the slave ships.

omkomme det“. Reimert Haagensen fortæller ligesom Carstens de
tailleret om slaveauktioner. L. F. Rømer pointerer i sin beretning, at
det danske kompagni (dvs. Det vestindiske-guineiske Kompagni)
modsat englænderne ikke sætter en fast pris pr. slave. Forud for auk
tionen aftales det med plantageejerne, hvilke slaver de vil købe, og
ved selve auktionen byder den ene plantageejer ikke over den anden.
For at sikre en vis pris byder den købmand, der holder auktionen,
imidlertid over nogle gange. Interessant er det, at ingen af disse beret
ninger tyder på, at negre i den ældre periode er blevet solgt ved et
scramble i dansk Vestindien.
Til belysning af, hvorledes slavelaster blev solgt i dansk Vestindien
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i sidste halvdel af det 18. årh., findes der en. del utrykt materiale i
Rigsarkivet, bl. a. auktionsregnskaber. Den kgl. guineiske Handels
direktion anbefalede kaptajnerne, at de sunde slaver solgtes samlet til
en eller flere plantere, når „udskudet“ var blevet solgt, som omstæn
dighederne tillod. Selve fremgangsmåden skulle kaptajnerne dog af
tale med regeringsråderne Schimmelmann, Lindemann og Laurberg.
Det bargumske Handelssocietet havde en særlig agent på St. Croix til
at sørge for slavernes afsætning. Vi ved, at et firma 1781 købte 360
sunde negre fra „Rio Volta“s 2. rejse (200 negre à 265 rdl. og 160 à
190 rdl.), og at 31 syge negre solgtes under et til 3 købere for 3000 rdl.
Firmaet fik ret til at udsøge sig de 360 bedste af hele lasten. Derimod
blev 276 negre fra „Fredensborg“s 1. rejse 1779, 193 negre fra „Upernavik“s 2. rejse 1785 og 5 negre fra „Kongenshaab “s 1. rejse 1785
solgt i små partier til forskellige købere og til forskellige priser pr.
mand, kvinde, dreng og pige. Om salget 1786 fra „Christiansborg“s
5. rejse fortæller Isert, at negrene blev ført i land, stillet op i rækker,
og at køberne på et bestemt tidspunkt fik lov at styrte sig over sla
verne, der ikke solgtes til en enhedspris. Til slut solgtes 48 syge negre.
Slavelasten fra „Upernavik“s 1. rejse 1782 blev ifølge P. M. Schmidt
solgt på skibet, mens det lå i spansk Vestindien, idet „vragskrammet“
af slaverne dog blev solgt bagefter ved en offentlig auktion. Interes
sant er det, at Iserts beretning er den eneste af de her anvendte kilder,
som viser, at en slavelast i dansk Vestindien er blevet solgt på en
måde, som i hvert fald meget stærkt minder om et scramble. Den
almindelige fremgangsmåde synes at have været en auktion som den,
man anvendte ved andre løsøregenstande. 1756 bekendtgjordes en
slaveauktion på St. Thomas i kirkerne og ved klokkelyd gennem byens
gader. Også annoncer i aviserne anvendtes. Tabel 2 viser, hvilken for
fatning slaverne var i, da de nåede St. Croix. Gennemsnitlig døde
af de negre, der i tabel 1 er opført som døde, i salgsperioden. I akkli
matiseringsperioden, den såkaldte seasoning, var det normalt, at en
meget stor del af negrene døde. Den danske negerhandelskommission
skønnede i 1791^ at det drejede sig om ligeså mange om ikke flere
end på skibene.41
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I den historiske litteratur er negrenes dødelighed behandlet på flere
forskellige måder. Nogle har som Gaston-Martin og Mannix og Cow
ley ganske simpelt opgivet at beregne den gennemsnitlige procent af
døde negre. Gaston-Martin skriver således, at den er „une chimère
qu’il est inutile de poursuivre“*, idet han henviser til en tabel over den
årlige dødelighed blandt negre på slaveskibe fra Nantes for årene
1715-75. Procenten af døde negre svingede fra 5 % i 1746 og 1774 til
32 % i 1732. Også Mannix og Gowley understreger, at den gennem
snitlige procent af døde negre varierede stærkt fra gruppe til gruppe.
For en gruppe skibe, der foretog 9 rejser, var den 6,5 % (154 døde af
2362), mens den for en anden gruppe, der foretog 20 rejser, var 26 %
(2053 døde af 7904). Waldemar Westergaard skriver, at procenten af
døde negre på Det vestindisk-guineiske Kompagnis skibe varierede fra
10 til ca. 55 %.42 En anden måde at behandle problemet på er at
angive den gennemsnitlige procent af døde negre skønsmæssigt. Der
findes mange eksempler på dette. Reginald Coupland skriver således,
at „it was reckoned in the later eighteenth century that on the average
at least one-sixth of a cargo died on the voyage“. Som et løseligt skøn
er dette tal ikke mere kritisabelt end så mange andre. Men derimod
er det ikke forsvarligt, når Jens Vibæk omregner det til 16% % f°r
at sammenligne det med dødeligheden på danske slaveskibe. Georg
Nørregaard anslår, at procenten af døde negre normalt var ca. 15 %.43
En tredie måde at behandle problemet på er at forsøge at beregne
den gennemsnitlige procent af døde negre. Jens Vibæk beregner så
ledes procenten af døde på danske slaveskibe til 17,29 % i summarisk
gennemsnit. Talmaterialet muliggør imidlertid ikke, at man beregner
dødeligheden med en så stor nøjagtighed. Også Philip D. Curtin an
vender middeltallet til sine beregninger, men han foretager en ind
deling af skibene i grupper afhængig af deres sejlrute og bruger dette
til at udlede visse generelle træk om dødelighedens variation. For det
første påviser han således (bl. a. ved hjælp af Gaston-Martins tal
materiale), at der var en faldende tabsrate for negre gennem det 18.
* = et fabeldyr, som det er nytteløst at søge at finde.
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og 19. årh. og fremhæver (modsat Mannix og Cowley), at dette også
gælder, da slavehandelen blev illegal i det 19. årh. For det andet har
Curtin ved hjælp af talmateriale, som Dieudonné Rinchon har ind
samlet om franske slaveskibe fra Nantes for perioden 1748-92, be
regnet, at procenten af døde i middeltal for negre, der kom med skibe
fra Guinea, Angola og Senegal, var henholdsvis 17,2 %, 12,5 % og
10,4 %. Disse tal afspejler (som Curtin viser ved hjælp af andet tal
materiale) visse generelle træk om tabsraten for de forskellige udskib
ningsområder. Forskellene kan forklares ved den tid, som det tog at
tilbagelægge sejlruten. Et skib fra Senegambien kunne på grund af
vind og strøm sejle direkte til Vestindien uden at krydse ækvator. Et
skib, der kom fra Angola, måtte krydse ækvator to gange, men kun én
gang med slaver ombord. Et skib, der kom fra Guinea, måtte derimod
som ovenfor nævnt sædvanligvis på grund af vind og strøm sejle mod
syd til ækvator, inden det drejede mod nordvest til Amerika. Derved
måtte det krydse kalmebæltet to gange med slaver ombord, hvad der
kunne forlænge rejsen og medføre mangel på mad og vand. Herbert
S. Klein har beregnet, at promillen af døde negre på 351 portugisiske
slaveskibe, som kom til Rio de Janeiro i perioden 1795 til 1811, var
95. Endvidere har han påvist, at der ikke var nogen sammenhæng
mellem slavekargoemes størrelse og dødeligheden, men at denne var
større om efteråret og vinteren. Endelig mener han, at dødeligheden
blandt slaverne voksede med rejsetidens længde.44 Kleins og Curtins
behandling af dødeligheden hører til de bedste i den internationale
litteratur.
En ting, der har spillet en rolle i forskningen, er sammenligninger
mellem dødeligheden på forskellige landes slaveskibe. Curtin nævner
således en sammenligning, der hævder, at procenten af døde negre på
franske slaveskibe var 12 mod 17 på hollandske og engelske skibe.
Den danske negerhandelskommission af 1791 fremhævede i sin be
tænkning, at det var erkendt, at behandlingen var bedre på danske
slaveskibe end på andre nationers skibe. I opposition mod denne na
tionale selvhævdelse sammenligner Jens Vibæk dødeligheden på dan
ske slaveskibe (17,29%) med dødeligheden på engelske slaveskibe
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I portugisernes imponerende fort Elmina på Guldkysten, grundlagt 1482 og
erobret af hollænderne 1637, findes denne lille slavegård, hvor slaverne blev
„oplagret“ før indskibningen. De blev efter traditionen lænket med fodlænker
til stenkuglerne. Fot. Henning Henningsen.
Slave yard in Elmina Castle on the Gold Coast, a fort founded by the Portu
guese in 1482 and captured by the Dutchmen in 1637. Slaves were according
to tradition shackled by the feet to the stone balls.

(16% %) og konkluderer, at betragtningen om, „at forholdene på de
danske skibe var langt bedre end på de engelske“ kun synes „at bunde
i fromme ønsker uden rod i virkeligheden“. Vibæks sammenligning er
statistisk set ikke holdbar. For det første er hans talmateriale ikke så
pålideligt, at dødeligheden kan beregnes så nøjagtigt, som han gør.
For det andet kan man ikke uden videre slutte tilbage fra en høj
dødelighed blandt slaverne til en dårlig behandling af disse. Der var
mange andre forhold end den behandling, de fik, som influerede på
deres dødelighed, bl. a. rejsens længde, årstiden og deres helbredstil
stand ved udskibningen.45 Procenterne af både døde negre og søfolk
kan ved hjælp af Rinchons førnævnte materiale beregnes for 389
slaveskibsrejser fra Nantes for årene 1748-55 og 1763-77. I summa-

6o
risk gennemsnit bliver procenten af døde negre 13 % på de franske
skibe mod 15 % på de danske. Da usikkerheden på det danske ma
teriale er større end på det franske, der er mere end 1 o gange så stort,
kan forskellen på 2 % bero på en tilfældighed. Af diagram 1 ses
iøvrigt at de gennemsnitlige procenter af døde negre heller ikke på
de franske skibe spreder sig jævnt og ligeligt omkring middeltallet. De
fire mest typiske værdier er 3, 4, 2 og 1 %, der forekommer henholds
vis 28, 25, 23 og 22 gange. Middeltallet - 13 % - forekommer 10
gange. Ligesom på de danske skibe er middeltallet blevet større end
de mest typiske værdier, fordi procenten af døde negre var meget høj
på nogle få af skibene. I forbindelse med denne omtale af sammen
ligninger mellem negrenes dødelighed på danske og udenlandske
slaveskibe kan det iøvrigt nævnes, at den gennemsnitlige procent af
døde negre (9,5 %), som Herbert S. Klein har beregnet for en gruppe
portugisiske skibe fra 1795-1811, ligger væsentlig lavere end på de
her undersøgte danske skibe.46 Hvilke faktorer, der har betinget det,
ved vi ikke.
Til belysning af søfolkenes dødelighed på udenlandske slaveskibe
findes dels et materiale, som den engelske abolitionist Thomas Clark
son har indsamlet, og dels Dieudonné Rinchons materiale. Ved hjælp
af det sidstnævnte har Philip D. Curtin søgt at vise, at „neither the
length of the voyage nor the region of trade was crucial to crew
mortality, which probably responded far more to other factors such
as chance epidemics or the length of time spent on the African coast“*.
Det sidste hang sammen med, at man ikke blev stort bedre til at be
kæmpe malaria og gul feber før i 1840’rne. På grundlag af Dieudonné
Rinchons materiale kan procenten af døde søfolk beregnes til 17 % i
summarisk gennemsnit for 389 franske slaveskibe. Der er således en
markant forskel mellem procenten af døde søfolk på de 35 danske
slaveskibe (33 %) og på de franske slaveskibe. Det er kun muligt at
* = hverken rejsens længde eller det område, hvor man handlede, havde af
gørende indflydelse på mandskabets dødelighed, der sandsynligvis afhang
mere af andre faktorer såsom risikoen for epidemier eller længden af op
holdet på Afrikas kyst.
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spekulere over årsagen dertil. Men man kan pege på, at vi - som
ovenfor nævnt - flere gange hører, at danske slaveskibe havde vanske
ligt ved at skaffe slaver og derfor måtte opholde sig længe i Afrika.
Den engelske abolitionist Thomas Clarkson har ved hjælp af slave
skibenes rullebøger fra Liverpool og Bristol samlet nogle tal for skibs
besætningernes tab. På 350 skibe med 12263 mand døde 2643
(21,5 %), mens 3860 (31,5 %) deserterede eller blev efterladt i Vest
indien.47 Det sidste tals størrelse skyldes, at mens slaveskibene behø
vede et stort mandskab fra Guinea til Vestindien for at bevogte sla
verne, behøvedes der kun få for at føre kolonivarerne fra Vestindien.
Man gjorde derfor efter Mannix og Cowley meget for at hindre sø
folk i at desertere i Afrika. I Vestindien lod man derimod nogle af
søfolkene desertere, eller man afskedigede nogle af dem, eller man
efterlod ganske simpelt nogle af dem.4S Det er vanskeligt at sammen
ligne det i tabel 1 nævnte tal (33 %) for døde danske søfolk med
Clarksons tal. Vi ved nemlig ikke præcist, hvad de danske tal dækker
over. Kilden til tabel 1 taler kun om døde søfolk, men P. M. Schmidts
ikke alt for pålidelige beretning gør det derimod ikke utænkeligt, at
deserterede søfolk kan være medregnet i dette tal.49 Det er den al
mindelige opfattelse, at søfolkenes dødelighed på slavehandelsrejser
var langt større end på andre oversøiske skibsrejser. Det er en op
fattelse, som Thomas Clarkson vistnok i høj grad har bidraget til.
Eric Williams nævner således, at der på 462 vestindiensfarere med
7640 søfolk kun døde 118 søfolk (1,5 %) i løbet af 7 måneder. Philip
D. Curtin har på grundlag af Thomas Clarksons materiale udregnet,
at dødeligheden i promille pr. år var 219, 41 og 23 på henholdsvis
slavehandelsfarter, ostindiensfarter og vestindiensfarter. For danske
skibe har den norske medicinalhistoriker Øivind Larsen beregnet
dødeligheden for 5 samtidige sørejser, heraf to vestindiensfarter. På en
vestindiensfart var procenten af døde 6,4 (pr. 100 mand pr. år) og på
en anden 3,5 %; på de andre sørejser var den endnu mindre. Dette
materiale gør det trods sin spinkelhed sandsynligt, at dødeligheden
også på danske slaveskibsrejser var større end på andre oversøiske sø
rejser. Herbert S. Klein har sammenlignet negrenes dødelighed med

62

dødeligheden for andre befolkningsgrupper i det 18. årh. Om de
9,5 % som han har beregnet procenten af døde negre til, konkluderer
han: „Though over twice the mortality rate of a stable European
farming population of the same period, the 95 per thousand rate is
quite comparable to that of soldiers and sailors and is still below the
epidemic rates achieved in Europe at this time“*. Kleins forsøg på at
nedvurdere omfanget af negrenes dødelighed ved denne sammenlig
ning må tages med forbehold, idet han nemlig ikke har beregnet
rejsetidens længde for slaveskibene.50
Oprindeligt var det denne undersøgelses formål at lave en grundig
statistisk undersøgelse over dødeligheden på danske slaveskibe ved
hjælp af den såkaldte store negerhandelskommissions arkiv. Samtidig
blev materiale til belysning af levevilkårene på slaveskibene gennem
gået for at få et billede af de forhold, der betingede dødeligheden.
Det blev imidlertid klart, at det gennemgåede materiale ikke mulig
gjorde en tilfredsstillende historisk statistisk undersøgelse, men at man
derimod kunne belyse en række træk ved levevilkårene ombord på
danske slaveskibe og pege på en række faktorer, som især synes at
have influeret på dødeligheden. Derved blev det muligt at tage stilling
til nogle af den hidtidige forsknings resultater og at pege på nogle af
de problemer, som fremtidig forskning kan tage op.
De resultater, undersøgelsen har givet, og de problemer, den har
ladt tilbage, skal derfor resumeres her. Ved beregningen af negrenes
dødelighed er det en særlig vanskelighed, at vi ikke kender rejsetidens
længde for de enkelte skibe. En anden vanskelighed er, at procenten
af døde negre varierer meget fra skib til skib, og at der findes nogle
outsidere med meget høje procenter af døde. Selv om vi kan beregne,
at der i summarisk gennemsnit døde 15 % af negrene på danske slave
skibe, er det af ovenstående grunde ikke muligt at sammenligne dette
tal med de tilsvarende lavere tal for franske og portugisiske slaveskibe.
* = at den var mere end dobbelt så stor som procenten af døde i en bofast
landbobefolkning i Europa i samme periode, at den kan sammenlignes med
procenterne af døde soldater og søfolk, og at den var mindre end procen
terne af døde under epidemier i Europa (forfatterens fordanskning).
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Den slags sammenligninger viser således ikke uden videre, at behand
lingen var ringere på danske skibe, således som Jens Vibæk synes at
mene. Hvis dette spørgsmål skal besvares, må vi i hvert fald have
mulighed for at beregne rejsetidens længde. Der er også en anden af
den hidtidige danske forsknings resultater, som må revideres. Det er
Georg Nørregaards påstand om, at slaveoprør var en undtagelse på
danske skibe.51 Generelt må man iøvrigt sige, at der hidtil ikke er
påvist væsentlige forskelle mellem forholdene på danske og uden
landske slaveskibe.
Med hensyn til søfolkenes dødelighed er det for de her undersøgte
danske slaveskibe beregnet, at der i summarisk gennemsnit døde
33 %. Hvorfor dette tal ligger over de tilsvarende tal for franske og
engelske slaveskibe, kan ikke siges med sikkerhed. En vigtig grund
hertil er, at vi ikke ved, om tallet for danske søfolk også inkluderer
dem, der deserterede. Også her ville det iøvrigt have været af stor
værdi, om vi havde kunnet beregne rejsetidens længde. Derved ville
vi have kunnet efterprøve, om Curtin har ret i, at den ikke er en af
gørende årsag til, at der var en større procent af døde søfolk end af
negre. Det her fremdragne materiale har kunnet hjælpe os et stykke
på vej ved besvarelsen af to andre spørgsmål vedrørende søfolkenes
dødelighed. For det første understøtter det teorien om, at opholdet
ved Afrikas kyst var en vigtig årsag til den store dødelighed blandt
søfolkene. Og for det andet peger det i retning af, at søfolkenes leve
vilkår (specielt deres kost) på slaveskibene var bedre end negrenes.
Men især med hensyn til det sidste spørgsmål er det her anvendte
materiale af begrænset værdi. Manglerne ved materialet træder også
klart frem, når man sammenligner dødeligheden blandt negre og sø
folk på de enkelte skibe. Nogle få slaveskibe med en særlig høj pro
cent af døde negre har også i de fleste tilfælde en høj procent af døde
søfolk. Har fælles årsager her forårsaget både negres og søfolks død?
Spørgsmålet vil kunne besvares ved hjælp af et materiale, som giver
oplysninger om, hvornår og af hvad søfolk og negre døde.
Til slut bør der peges på, at denne undersøgelse som et biresultat
har vist, at nogle af de problemer, som ikke kan løses for den her be-
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handlede gruppe af skibe på grund af karakteren af materialet fra
den store negerhandelskommission, sikkert vil kunne løses for en
anden gruppe af skibe ved en systematisk gennemgang af skibsbøgerne
fra Det bargumske Handelssocietets skibe.52 Det vil således være mu
ligt at beregne rejsetidens længde for de enkelte skibe og at kortlægge
sejlruterne. Det vil ligeledes i stor udstrækning være muligt at be
stemme, hvornår og af hvad negre og søfolk døde. Endelig vil det
være muligt at få et bedre billede af søfolkenes levevilkår og at få
klarhed over, hvor mange af dem, der deserterede eller blev efterladt
i Vestindien.
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Mannix & Cowley: a.a., kap. II.
20 Georg Nørregaard: Varer til Guinea, Handels- og søfartsmuseets årbog,
1951, s- 56-66. Aage Rasch: Niels Ryberg 1725-1804, Arhus 1964, kap. 2.
21 W. Westergaard: The Danish West Indies under Company Rule, New York
1917, s. 142. Hermann Wätjen: Der Negerhandel in Westindien und Süd
amerika bis zur Sklavenemancipation, Hansische Geschichtsblätter XIX,
München-Lpz. 1913, s. 427 f. RA. J. G. Moltkes (Bregentved) privatarkiv
D 5 C. i læg papirer vedr. Den kgl. guineiske Handel 1777-79. Instruktion
for kaptajnen § 29, instruktion for overmesteren § 14 og instruktion for skibs
skriveren § 8. RA. GK (Guineisk Kompagni), nr. 21 (Kystdokumenter
1775-78), instruktion for kirurgen L. J. Davis § 2. GK, nr. 23, s. 9 og 31.
5
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22 „Brookes“ er gengivet og behandlet i flere af Thomas Clarksons bøger,
bl. a. The History of the Rise, Progress, and Accomplishment of the Abolition
of the African Slave Trade by the Brithish Parliament, bd. II London
1808, s. no ff. „Brookes“ er endvidere bl. a. gengivet hos Mannix & Cow
ley: a.a., s. 146. Basil Davidson: Black Mother, London 1961, s. 128.
Gaston-Martin: L’Ère des négriers, Paris 1931, planche IV; sst. findes en
lasteplan af et fransk slaveskib „La Vigilante“. Vore gamle Tropekolonier
bd. 8, 1968, s. 144-45. Politikens Danmarks Historie bd. 9, 1965, s. 376.
23 Mannix & Cowley: a.a., kap. V og VI. P. E. Isert: a.a., 11. brev C. V.
Christensen: a.a., s. 466. Hos Knud Klem: a.a., passim, gengives flere teg
ninger af danske slaveskibe.
24 C. V. Christensen: a.a., s. 466.
25 Mannix & Cowley: a.a., kap. V. Instruktion for kaptajnen cit. note 21,
§ 36. G, Nørregaard: Farefulde danske sørejser, 1969, s. 18.
26 Lorenzo /. Greene: Mutiny on the Slave Ships, Phylon, The Atlanta Uni
versity Review of Race & Culture, vol. V, 1944, s. 346-55. „Christians
borg*^ 3. og „Accra“s 2. rejse: Den vestindiske Regerings skrivelse ... om
... at forsyne St. Croix med negre, cit. i note 3. „Københavns Børs“:
W. Westergaard: a.a., s. 146. „Haabet Gailey“: Farefulde danske sørejser,
1969, ». 52 f.
27 „Fredericus Quartus“: Johannes Rask: En kort og sandferdig rejsebeskri
velse til og fra Guinea, Trondhjem 1754, s. 75 f. „Patientia“ : Farefulde
danske sørejser, 1969, s. 118-39.
28 Slaveoprøret er omtalt i en skibsprotokol (GK nr. 113, s. 295—310), der
skulle føres af skibsassistenten, og i to- skibsjournaler (GK nr. 94 og 95,
s. 200—215), der skulle føres af henholdsvis kaptajnen og styrmanden; om
skibsbøgeme jfr. J. O. Bro-Jørgensen i VA XIV, s. 273 ff. De 3 oprørs
beretninger er imidlertid indholdsmæssigt identiske bortset fra små stilisti
ske forskelle, ortografi og afskrivningsfejl. Dog har kaptajnen og overstyr
manden m. fl. ved deres underskrift bekræftet rigtigheden af enkelte be
givenheder (f. eks. slavers død) i skibsprotokollen. Forfatteren må antages
at være kaptajn Joh. F. Ferentz, der adskillige steder omtales som jeg kap
tajnen. I GK nr. 113, s. 310-37, findes guvernementets såkaldte forretning
over oprøret. Den indeholder bl. a. referater af forhørene over overstyr
manden og skibsrådet samt et pro memoria fra kaptajnen om oprøret.
Dette er dateret 3. marts 1775 og giver enkelte supplerende oplysninger,
men afviger ellers ikke med hensyn til realia på noget væsentligt punkt fra
ovennævnte beretning. Begge steder fremhæver kaptajnen sin egen indsats
i forbindelse med oprørets nedkæmpelse. Den såkaldte forretning over op
røret er bortset fra små stilistiske forskelle, ortografi og afskrivningsfejl
indholdsmæssigt identisk med den forhørsakt ang. slaveoprøret, som findes
i GK nr. 21 (Kystdokumenter 1775-78). Guvernementets pro memoria af
30. marts 1775 findes i GK nr. 21 under 1775, nr. 754. I overmesterens
sygejournal (GK nr. 137) omtales oprøret s. 36—37. Slaveoprøret er be-
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29

30

31

32

33

34

35

36

37
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handlet af Lorentz Bie: På togt med en dansk slavefregat, Verden og vi,
2i. årg., 1931, nr. 12, 13 og 14.
P, E. Isert: a.a., 11. brev. H, W. Harbou: zl.zl., s. 193 f. C. V. Christensen:
a.a., s. 472 f.
Lorenzo J. Greene: a.a., s. 352. Negerhandelskommissionens forestilling,
s. 26, der findes på RA, V-gRtk. i pk. Dokumenter vedk. kommissionen for
negerhandelens bedre indretning og ophævelse, samt efterretninger om
negerhandelen og slaveriet i Vestindien, 1783-1806. „Haabet Gailey“:
Farefulde danske sørejser, 1969, s. 44 f. Lorentz Bie: a.a., passim. C. V.
Christensen: a.a., s. 464 h og 472. H. W. Harbou: a.a., passim. Mannix og
Cowley: a.a., kap. IV og V.
Philip D. Curtin: a.a., s. 278 f. Mannix & Cowley: a.a., s. 112 og 159 f. Et
kort over trekantruten findes hos Dieudonné Rinchon: Le Trafic négrier,
Bruxelles-Paris 1938, s. 46. P. E. Isert: a.a., s. 305 og 316. H. W. Harbou:
a.a., s. 194 og 197. Tabel 2. J. H. Parry and P. M. Sherlock: A Short
History of the West Indies, 2. udg. 1968, s. 109 og 129 f.
Mannix & Cowley: a.a., s. XI og kap. 6, cit. fra s. 150. Instruktioner for
kaptajnen cit. note 21 § 41 og overmesteren § 17 og 18. Instruktion for
L. J. Davis, cit. note 21 § 13.
Spisetakster: Det vestindisk-guineiske Kompagni nr. 195, der har været
udstillet i RA’s permanente udstillings montre 21 nr. 19 og 20. Spisetaksten for slaverne er fot. gengiv, i bd. 8 af Vore gamle Tropekolonier, 2. udg.
1968, s. 148. Besætningens spisetakst ligner en spisetakst fra 1752 fra
Frederik V’s søkrigsartikler (fot. gengiv, hos Øivind Larsen: Schiff und
Seuche 1795-1799, Oslo 1968, s. 69). Instruktion for kaptajnen cit. note 21
§ 27 og 33.
Farefulde danske sørejser, 1969, s. 47. Lorentz Bie: På togt med en dansk
slavefragt, Verden og vi 21. årg., 1931, nr. 12, s. 15, jfr. s. 23. GK nr. 94
og 95, s. 208 og nr. 113, s. 304.
P. E. Isert: a.a., s. 318 ff. C. V, Christensen: a.a., s. 464 ff. og 471 f. Om
vandforsyningen på slaveskibe jfr. Georg Nørregaard: Vandmangelen på
„Haabet Gailey“ 1724, Farefulde danske sørejser, 1969, s. 41-55. Mannix
& Cowley: a.a., kap. 6.
Mannix & Cowley: a.a., kap. 5. Instruktion for kaptajnen cit. note 21
§ 33~35- Instruktion for overmesteren cit. note 21 § 9. Instruktion for
L. J. Davis, cit. note 21 § 15. C. V. Christensen: a.a., s. 466. P. E. Isert:
a.a., s. 309 og 318. Akvarellen er gengivet i farver på omslaget af Thorkild
Hansen: Slavernes skibe, 1968. Om kulsejl se Erling Pade: Kulsejlet og
andre ældre ventilationssystemer, 1972. Om akvarellen jfr. H. W. Harbou:
a.a., s. 195.
Instruktion for kaptajnen cit. note 21 § 33 og 35. GK nr. 21 (Kystdoku
menter 1775-78), pro memoria nr. 1098 fra år 1777. Den vestindiske Re
gerings skrivelse .. . om ... at forsyne St. Croix med negre, cit. note 3.
Knud Klem: a.a., s. 52 ff.
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38 Mannix & Cowley: a.a., kap. 5. Lorentzo J. Greene: a.a., s. 348. L. F. Rø
mer: Tilforladelig Efterretning om Kysten Guinea, 1760, s. 240 f. P. E.
Isert: a.a., s. 306. C. H, Bonne: Sørejser paa Europas kyster og kysten af
Guinea, Thisted 1833, s. 82 og passim. Instruktion for overmesteren (ki
rurgen) cit. note 21 § 5, 8, 10 og 14-16. Instruktion for L. J. Davis cit.
note 21. Den vestindiske Regerings skrivelse .. . ang. ... at forsyne St.
Croix med negre cit. note 3. H. W. Harbou: a.a., s. 196.
39 Mannix & Cowley: a.a., kap. 5 og 6. Philip D. Curtin: a.a., kap. 10. In
struktion for kaptajnen cit. note 21 § 42. GK nr. 88, 10/7 1768.
40 Herluf Nielsen (udg.): J. L. Carstens, En almindelig beskrivelse om alle
de danske, amerikanske eller west-indiske eylande, Danske Magazin 8. rk.
3. bd. 3-4 hft., 1970, s. 230 f. Udg. (sst., s. 176 f.) har peget på, at visse
ting taler imod at gøre Carstens til forfatter af omtalte beskrivelse. For
fatterspørgsmålet er imidlertid ikke afgørende for denne sammenhæng.
Reimert Haagensen: Beskrivelse over eylandet St. Croix i America i Vest
indien, 1758, s. 63 ff. L. F. Rømer: Tilforladelig efterretning om negotien
på Kysten Guinea, 1756, s. 59 f.
41 Instruktion for kaptajnen cit. note 21 § 32 og 43-44. GK nr. 23. „Rio
Volta“s slavelast 1781: RA. V-gRtk. i pk. Schimmelmannske papirer vedk.
Kommissionerne betræffende Guinea og negerhandelen, samt forskellige
vestindiske papirer 1778-1809. „Fredensborg'‘s slavelast 1779: RA. Vestind.
lokalark. Et hft. kaldet Forhandlingsregning over . . . „Fredensborg“s car
gaison ... 1779 i pk. Regnskab for kgl. fartøjer, Tag B reol 17th 3.5.
„Upemavik“s og „Kongenshaab“s slavelaster 1785: Vestind, lokalark. Et
bd. kaldet Hovedbog over forskellige skibes cargaisoner 1785, Tag B reol
28th 1.2. Sidstnævnte må formodes at stamme fra Det østersøisk-guineiske
Kompagnis arkiv på St. Croix. Disse kilders tal for nævnte 4 slavelaster
er identiske med tabel 11 og 12’s tal i Green-Pedersen: a.a., 1971 ,s. 192 ff.
Tabel 11 og 12 er baseret på andet arkivmateriale. P. E. Isert: a.a., s. 320f.
C, V. Christensen: a.a., s. 467 f. St. Thomas auktionsprotokol 1756 23/8 i
Vestind. rev. rgsk. Auktionsprotokol, pk. nr. 1. En avisannonce er fotogra
fisk gengivet i Vore gamle Tropekolonier bd. 2, 1966, s. 155. Negerhandelskommissionens forestilling cit. note 30, s. 19, jfr. Minerva, april 1792,
s. 5242 Gaston-Martin: L’Ère des négriers (1714-1774), Paris 1931, s. 113 ff.
Mannix & Cowley: a.a., s. 123 f. Waldemar Westergaard: a.a., s. 144.
43 Jfr. Philip D. Curtin: a.a., s. 275 h, hvor der nævnes en række eksempler
på skøn fra 13-33 %. Reginald Coupland: The British Anti-Slavery Move
ment, 2. udg. London 1964, s. 24. Jens Vibcek i bd. 2 af Vore gamle Trope
kolonier, 2. udg. 1966, s. 174. V. angiver ikke nogen kilde for procenten
af døde på engelske skibe, men den eneste udenlandske fremstilling, han
nævner, er Gouplands. Georg Nørregaard i bd. 8 af Vore gamle Trope
kolonier, 2. udg. 1968, s. 146 f., og i Farefulde danske sørejser, 1969, s. 22.
44 Jens Vibcek i a.a., sst. Om muligheden af at beregne procenten af døde
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med decimaler, jfr. anm. til tabel i. Philip D. Curtin: a.a., s. 275 ff. Jfr.
Mannix & Cowley: a.a., kap. 9. Dieudonné Rinchon: a.a., s. 243-305. Her
bert S. Klein: The Trade in African Slaves to Rio de Janeiro, 1795—1811:
Estimates of Mortality and Patterns of Voyages, The Journal of African
History, X, London 1969, s. 533-549«
Curtin: a.a., s. 275 h Negerhandelskommissionens forestilling cit. note 30,
s. 18. Jfr. Minerva, april 1792, s. 51. ]ens Vibæk i a.a., s. 174.
Rinchon: a.a., s. 243-305. Klein: a.a., s. 538.
Philip D. Curtin: a.a., s. 284. Clarksons tal cit. efter Mannix & Cowley:
a.a., s. 151 ff.
Sst., s. 148 ff. FK. E. Minchinton: The Voyage of the Snow Africa, The
Mariner’s Mirror, vol. 37 No. 3 1951, s. 194.
C. V. Christensen: a.a., passim. Jfr. Green-Pedersen: a.a. 1971, s. 174,
note 49.
Eric Williams: a.a., s. 166. Philip D. Curtin: a.a., s. 285. Øivind Larsen:
a.a., s. 183 ff. og passim. Herbert S. Klein: a.a., s. 549 og passim.
Farefulde danske sørejser, 1969, s. 118.
Der findes her talrige skibsbøger bevaret, jfr. VA XIV, s. 273 ff., på grund
lag af hvilke jeg håber senere at kunne offentliggøre en undersøgelse. Efter
at denne artikel er gået i trykken, er jeg gennem Pieter C. Emmer: The
History of the Dutch Slave Trade, A Bibliographical Survey, The Journal
of Economic History, Vol. XXXII, New York 1972, s. 742, blevet opmærk
som på, at W. S. Unger har beregnet, at procenten af døde negre på en
gruppe af skibe fra det Middelburgsche Commercie Compagnie var 12.3%,
og at procenten af døde søfolk var 17.9 %. Dette understreger yderligere,
at procenterne af såvel døde negre som søfolk er meget høje på den her
behandlede gruppe af danske slaveskibe.

Tabel i. Dødeligheden på 35 rejser med 20 danske slaveskibe fra 1777-89.
Afrejseår
fra
Danmark

Afrejseår
fra
Afrika

1777
1777
1777

1778

1778
1779
1779

Negre

Søfolk

Skibets navn

Antal

Døde
absolut
%

Antal

Døde
absolut
%

„Christiansborg“s 1. rejse
„Fredensborg“s 1. rejse
„Rio Volta“s i. rejse

42
46
46

10
9
6

24
20
13

304
421
472

43
145
IOI

14
34
21

1779

„Accra“s 1. rejse
„Christiansborg“s 2. rejse

48
42

5
9

10
21

429
592

2
40

0
7

1780

„Ningo“s i. rejse

45

17

38

475

37

8

1780
1780
1781
1780

„Rio Volta“s 2. rejse
„Fredensborg“ s 2. rejse
„Kammerherre Schack“s 1. rejse
„Accra“s 2. rejse

46
42
45
48

2
7
13
21

4
17
29
44

469
540
450
592

78
30
50
265

17
6
11
45

1781
1781
1781
1781
1782

1782

„GrevE. Schimmelmann“s 1. rejse
„Upernavik“s 1. rejse
„Ningo“s 2. rejse
„Gregers Juel“s 1. rejse
„Julianehaab“s 1. rejse

46
31
48
45
46

9
8
3
26
9

20
26
6
58
20

533
215
483
298
302

30
12
25
112
H

6
6
5
38
5

i/ö3

„Grev Moltke“s 1. rejse
„Geheimeraad Stampens 1, rejse
„Rio Volta“s 3. rejse
„Geheimeraad Stemann“s 1. rejse
„Geheimeraad Guldberg“s 1. rejse
„Upernavik“s 2. rejse

50
45
48
50
50
33

20
15
4
15
20
13

40
33
8
30
40
39

511
331
300
410
250
197

93
42
19
46
103
4

18
13
6
11
41
2

T *7 Q Â
I7Ö4

„St. Thomas“ 1. rejse
„Kongens Haab“s 1. rejse
„Christiansborg“s 4. rejse
„General Huth“s 1. rejse
„Grev E. Schimmelmann“s 2. rejse
„Grev Thott“s 1. rejse

45
50
60
50
43
50

23
28
25
24
26
17

51
56
42
48
60
34

213
211
407
260
352
286

25
24
56
102
56
33

12
11
14
39
16
12

1785

„Grev Bernstorff“s 2. rejse
„Fredensborg“s 3. rejse
„Julianehaab“s 2. rejse

46
56
42

32
35
14

70
63
33

196
290
237

81
61
27

41
21
11

1782
1782
1782
1782
1783
1783
1783
1783
1782
1783
1783
1783
1783
1783
1784

1784
1785

1786

„Rio Volta“s 4. rejse
„Ghristiansborg“s 5. rejse

44
46

26
4

59
9

350
452

36
46

10
10

1786

1787

„Julianehaab“s 3. rejse

42

2

5

410

33

8

1787

1788

„General Huth“s 2. rejse

41

15

37

270

21

8

1789

„Fredensborg“s 4. rejse

40

9

23

301

14

5

1597

521

33

12809

1906

15

1788

Totaltal og procenterne af døde i middeltal

Kilde: Specification over det med ... skibe fra januar 1777 til medio november 1790 til ... Guinea udgangne og på
rejsen bortdøde skibsmandskab og Tabel litr. A til negerhandelskommissionens forestilling af 28. december 1791. Begge
på RA, V-gRtk, i pk. Dokumenter vedk. kommissionen for negerhandelens bedre indretning og ophævelse, samt efter
retninger om negerhandelen og slaveriet i Vestindien, 1783-1806.
Anm.: Skibe, der ikke findes i begge originaltabeller med alle nødvendige oplysninger, er udskudt. Af specifikation over
det døde skibsmandskab er derfor udskudt „Postillionen“ 1779, „Grev Bernstorff“s 1. rejse 1780, jagten „St. Helena“ 1783,
„Gregers Juel“s 2. rejse 1784, „Julianehaab“s 4. rejse 1789 og „General Huth“s 3. rejse 1790. Af tabl. litr. A er derfor
udskudt „Admiral Kaas“ 1. rejse 1784, „Prins af Bevern“s rejse 1784, „Ningo“s 3. rejse 1785, „Grev Moltke“s 2. rejse
1785, „Admiral Kaas“ 2. rejse 1786, „Ningo“s 4. rejse 1787, „Grev Moltke“s 3. rejse 1788 og „Admiral Kaas“ 3. rejse
1789. Af begge tabeller er „Kammerherre Schack“s 2. rejse udskudt, fordi der mangler tal for døde negre. Endvidere er
forliste skibe udskudt: „Accra“s 3. rejse 1783, „Prins Frederikshaab“s 1. rejse 1785, „Geheimeraad Stampe“s 2. rejse
1785. Briggen „Ada“s rejse er udskudt, fordi den lange tid, der gik mellem afrejsen fra København (1783) og afrejsen fra
Afrika (1787) må forklares ved, at den har foretaget flere rejser i denne periode, jfr. Knud Klem: Det kgl. oktr. østersøisk-guineiske Handelsselskab, Handels- og Søfartsmuseets årbog, 1970, s. 61. Endelig er „Ghristiansborg“s 3. rejse ud
skudt, fordi procenten af døde ( 19 %) i tabl. litr. A til negerhandelskommissionens forestilling afviger meget fra procenten af
døde (27 %) i den til tabel 2 anvendte kilde. For søfolkenes vedkommende er procenttallene afrundet, fordi de absolutte
tal er så små, at blot en død sømand fra eller til vil medføre en ændring af procenttallene på ± 2-3. For negrene kan
vi sammenligne negerhandelskommissionens tabel med Den vestindiske Regerings tabel, jfr. tabel 2. Alle 17 slavetransporter
i sidstnævnte tabel er også omtalt i førstnævnte, men tallene for „Grev E. Schimmelmann“s 2. rejse og „Grev Bernstorff“s
2. rejse er så ufuldstændige i sidstnævnte, at vi må se bort fra dem. For de øvrige 15 skibe stemmer tallene nøjagtigt for
de 6, hvorimod de afviger for de resterende 9. Beregner man procenterne med én decimal for døde negre på de 15
skibe, bliver den gennemsnitlige numeriske afvigelse pr. skib mellem de to tabellers tal 1,6%. Procenten af døde er derfor
ikke nærmere bestemt, end at man kan diskutere rigtigheden af at medtage det sidste hele tal. Nu ligger den ene tabels
tal ikke hele tiden over den andens, hvorfor den gennemsnitlige numeriske afvigelses størrelse ikke med hele sin vægt in
fluerer på middeltallene. For 6 af de 9 skibe, hvor tallene afviger, opgives antallet af slaver solgt i Vestindien ens,
hvorimod tallene for slaver købt i Afrika og døde slaver afviger. Det drejer sig om „Fredensborg“s 1. rejse, „Accra“s
i. rejse, „Ghristiansborg“s 2. rejse, „Ningo“s 1. rejse, „Upernavik“s 2. rejse og „Ghristiansborg“s 5. rejse. Kun for
„Christiansborg“s 3. rejse afviger tallene så meget, at det volder problemer; ellers øger en sammenligning mellem
tabel i og 2 kun tiltroen til originaltabellernes pålidelighed.

Tabel 2. Dødeligheden blandt negrene under rejsen og i salgsperioden på 14 rejser til St. Croix med 9 danske slaveskibe
fra 1778-87.

Skibets navn

Af;
rejseår
fra
Afrika

„Ghristiansborg“s 1. rejse
„Fredensborg“s 1. rejse
„Rio Volta“s i. rejse

1778

„Accra“s 1. rejse
„Christiansborg“s 2. rejse

1779

„Ningo“s i. rejse

An
komstår
og dato

Hvorlænge
salgs
forhand
lingerne
har varet

1778 24/5
1779 10/2
>779 >8/3

29/5 -27/7
22/2 -19/4
23/3 -19/4

Døde
Antal På kysten og
negre
På St. Croix
Summa
på rejsen
indkøbt
%
af
%
af
i
Ab
Ab
Ab
samtlige solut samtlige solut
%
Afrika
solut
døde
døde

304
421
472

27
102
77

63
71
76

16
41
24

37
20
24

43
143
IOI

H
34
21

>779 22/5 31/5 -21/6
1779 6/12 13/12-28/12

440
576

10
10

77
43

3
13

23
57

13
23

3
4

476

22

58

16

42

38

8

17
6
43

1780

1780 29/8

„Rio Volta“s 2. rejse
„Fredensborg“ s 2. rejse
„Accra“s 2. rejse

1781

11/6
1781 2/6
1781 16/11 23/11-29/11
1781 30/8 14/9 -29/9

469
540
592

71
26
230

91
87
89

7
4
27

9
13
11

78
30
257

„Gehr. Stampe“s 1. rejse
„Gehr. Guldberg“s 1. rejse
„Upernavik“s 2. rejse
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1784 1/6
1784 29/2
1785 9/3

1/6 -15/6
27/2 -28/2
9/3 -23/3

331
250
201

41
102
5

98
99
63

i
i
3

2
i
38

42
103
8

13
41
4

„Christiansborg“s 5. rejse

1786

1786 18/12

18/12-19/12

457

49

96

2

4

51

11

■ 787

1787 28/6

28/6 -30/6

120

i

100

0

0

i

i

5649

773

83

158

17

931

16

Briggen „Ada“

Totaltal og proc. af døde i middeltal

6/9 -20/9

>0
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Kilde: Tabel litr. A til Den vestindiske Regerings skrivelse af 15. oktober 1787
om den sikreste måde jævnligt at forsyne St. Croix med negre. Salgsforhandlingemes længde er dog taget fra tabel litr. B til samme skrivelse. Nu på
RA, V-gRtk i pk. Om negerhandelens afskaffelse (korrespondance med kom
missionen etc.) 1788—1847. Numrene for skibenes rejser og afrejseårene fra
Afrika er taget fra den til tabel 1 anvendte kilde.

Anm.: „Christiansborg“s 3. rejse er udskudt, fordi der er tvivl om tallene for
døde, jfr. anm. under tabel 1. „Grev E. Schimmelmann“s 2. rejse og „Grev
Bernstorff“s 2. rejse er udskudt, fordi statistikken over de døde negre er ufuld
stændig. Tallene for negre indkøbt i Afrika ved „Fredensborg“s 1. rejse og
ved „Ghristiansborg“s 2. rejse er af Jens Vibæk i Vore gamle Tropekolonier,
2. udg. 1966, s. 172 f., rettet fra henholdsvis 421 og 576 til henholdsvis 419
og 575- Tallet 419 må Vibæk være kommet til ved at lægge de 276 i Vest
indien solgte slaver (jfr. tabel 12 hos Green-Pedersen, a.a., 1971 s. 196 f.) til
de 143 døde. Dog havde det nok været bedre at rette antallet af døde til 145,
idet negerhandelskommissionens tabel har dette tal, jfr. tabl. 1. Jeg har valgt
trods det modstridende i tallene at undlade at rette, da det er uvist, om de to
sidste negre er døde på rejsen eller i salgsperioden. Tallet 575 er Vibæk kom
met til på analog måde, men her er det ikke muligt ved hjælp af negerhandels
kommissionens tabel at kontrollere Vibæks rettelse. Knud Klem (Det kg. oktr.
østersøisk-guineiske Handelsselskab, Handels- og Søfartsmuseets årbog 1970,
s. 32 f.) har fra overskattedirektionens arkiv fremdraget tal for slavelasteme
fra „Christiansborg“s 1. og 2. rejse, „Fredensborg“s 1. rejse, Rio Volta“s
i. rejse og „Accra“s 1. rejse. Klems tal ligger lidt over tallene i tabel 1 og 2,
men det kan skyldes, at hans tal inkluderer slaver transporteret for privat reg
ning. Om afrundingen af tabellernes procenttal, jfr. anmærkningen under
tabel i.

Diagram: Percentage of dead negroes on 38g French slaveship voyages 174855 and 1763-77-
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CONDITIONS ON DANISH SLAVESHIPS,
IN PARTICULAR RELATING TO
THE MORTALITY, 1777-89
Summary
In 1791 a commission under the Danish Treasury and Customs Department
investigated the slave trade carried on by Denmark. This commission collected
statistics on the death rate of negroes and crews aboard the slavers. Tables i
and 2 are based on this material, some of which has been published and used
before, amongst others by Jens Vibæk. As with much historical source material
it is difficult to ascertain its origins and just what the figures actually cover.
In the case of the negroes one may compare the number of deaths (table i),
which the successors of the Baltic-Guinea Company gave the commission, with
the figures supplied by the government of the Danish West Indies (table 2).
In a couple of instances the discrepancy is so great that the figures for the
ships in question have been rejected, just as table 1 only includes those vessels
for which we know the number of deaths of both negroes and crew. As to
the crews, unfortunately we do not know for sure whether the figures only
include seamen who died or deserters as well. Most probably only the former.
As the records of the Baltic-Guinea Co. have been lost, the evidence produced
by the commission has had to be supplemented by other material about the
voyages of the slavers which has survived by chance. Of great value are the
papers of a captain of one of the slavers (Jens J. Berg), a ship’s surgeon
(P. E. Isert), a ship’s purser (P. M. Schmidt) and a slave trade director
(J. G. Moltke). In addition information about Danish slaveships collected by
Waldemar Westergaard, Lorentz Bie, Georg Nørregaard, Aage Rasch and
Knud Klem has been included as well as some items from the well-preserved
records of the Bargum Trading Society. In this way it is hoped that it has, at
the same time, been possible to present, in popular form, a survey of the
research which has been done on Danish slave trading and particularly on
living conditions on the slaveships.
Table 1 shows that the percentage of deaths varies so much that the mean
figure (which is simply the summary average of the total number) is not a
typical example of the number of deaths on board. The average number for
negro deaths (15%) never occurs in the table at all. More usual were 6 %
and 11%, which both occur four times. The average for deaths among crews
(33 %) only occurs twice. From diagram 1 we can see that this was also the
case on board French slave ships. On the basis of evidence collected by
Dieudonné Richon we can work out the percentage of negroes who died
during 389 voyages. The average number (13 %) occurs on 10 occasions. The
most typical percentages were 3, 4, 2, and 1 % which occurred 28, 25, 23 and
22 times respectively. From Danish material we can calculate how long eight
ships took over the voyage. On an average it was about two years. Both
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Danish and foreign sources reveal that a larger percentage of seamen than
negroes died. Mannix and Cowley give three reasons for this: i) Stopovers
along the West coast of Africa exposed the crews to serious risks, 2) Crews
were treated worse and given poorer rations than the slaves, 3) Crews had to
make the complete triangular voyage while slaves only suffered a third of it.
Several sources mention the lengthy stopovers the Danish slave ships made in
Africa and the serious consequences these could have, but Danish evidence
does not seem to confirm that the crews were worse off on board,—on the con
trary. Moreover Mannix and Cowley’s claims are based on abolitionist litera
ture which was concerned to emphasize just how wretched the conditions were
which the crews suffered. Philip D. Curtin, unlike Mannix and Cowley,
claims that the duration of the voyage did not affect the death rate among
seamen. As we can only in very few cases establish how long the voyage took,
this claim is difficult to substantiate. I hope it will be possible to return to this
point later in an analysis of the Bargum Trading Society. The wealth of
material from this society ought also to throw light on a number of questions
concerning life aboard Danish slaveships and Denmark’s slave trade in general,
which it has not been possible to answer because of the inconsistencies in the
sources used in this study.
Another question which is not touched upon in this article is why more
negroes and crew died aboard these Danish vessels than aboard those of other
countries. All that is certain is that there are no grounds for believing Jens
Vibæk’s suggestion that slaves were treated worse aboard Danish ships. As
far as we can tell today Danish slavers do not seem to have treated their
slaves very differently from slavers of other nations. The assortments of goods
appears to have been similar and so, too, was the way vessels were equipped.
Nevertheless much research still remains to be done. Moreover, contrary to
what Georg Nørregaard says, it was not unusual for slaves to revolt aboard
Danish ships. We know at least of eight such uprisings and one attempt: five
of them are described in detail. Only in one instance were the negroes succes
ful in taking over the ship. A point worth mentioning is that sales of negroes
in the Danish West Indies do not appear to have been a “scramble” but to
have taken place like any other public auction of personal property.

MASKINMESTRENES FORENING
ioo ÅR
Af

Poul Bell
Den i. april 1973 fyldte Maskinmestrenes forening
100 år. Maskinchef Poul Bell, Korsør, fremdrager
her nogle interessante og morsomme træk af for
eningens historie og fortæller om skibsdampmaski
nens udvikling fra de første hjulskibes tid og om de
mennesker, der fik maskineriet til at gå rundt trods
alle tekniske vanskeligheder.

Maskinmestrenes forening er en af de ældste funktionærforeninger
her i landet, og med dens nære tilknytning til søfarten er der sikkert
adskilligt af foreningens historie, der har interesse for årbogens læsere.
Desværre tillader pladsen ikke at medtage en nøjere beskrivelse af
selve det organisatoriske arbejde, som er meget omfattende, det være
sig både indenfor søfartslovgivningen som indenfor det overenskomst
mæssige område. At der desuden findes et vidtgående samarbejde på
nordisk plan må nævnes. Dette samarbejde er af ret gammel dato,
idet det skriver sig fra dette århundredes begyndelse. På videre sigt
har man i mange år haft et europæisk samarbejde med de øvrige
søfartsorganisationer. Dette arbejde kom i faste rammer i 1920’rne.
Foreningens medlemstal er nu ca. 6400 medlemmer, hvoraf 3200 er
søfarende. De øvrige medlemmer er beskæftiget på forskellige virk
somheder i land, men om langt den største part af samtlige medlem
mer gælder det, at de har faret til søs i en længere eller kortere
periode.
Foreningens oprindelse skyldes, at man i D.F.D.S., datidens meget
store rederi, brugte at sætte en indsamling i gang mellem maskin-
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mestrene, når en kollega afgik ved døden. Enken fik så udbyttet af
indsamlingen. Imidlertid var indsamlingslisterne ikke altid lige vel
komne, og resultatet ofte derefter. Derfor opstod ideen om at få stiftet
en enke- og pensionskasse, således at enken efter en maskinmester
ville få en pension som velerhvervet ret, og ikke som før en gave eller
almisse. De drivende kræfter bag projektet var maskinmester W. Ras
mussen og maskinmester F. Alsing. I februar måned 1873 holdt man
et stiftende møde i „Larsens lokaler“ i København, hvor 24 mestre
straks meldte sig ind, og det besluttedes at Maskinmestrenes forening
samt enke- & pensionskasse skulle tage sin begyndelse 1. april 1873.
Man vedtog, at de første pensioner kunne udbetales fra 1877. Kon
tingentet var i rdl. pr. måned, og pensionerne blev sat til 100 kr.
pr. år!
Tilgangen til foreningen var ret god. I 1890 var de 24 medlemmer
blevet til 290.
Imidlertid vil det være væsentligt for forståelsen af maskinmestre
nes forhold omkring 1873 at kigge lidt på dampskibsfartens og ma
skinmestrenes fortid.
Dampskibsfarten begynder som bekendt herhjemme med det gode
skib H/S „Caledonia“. Ombord i dette skib fandtes en helt ny kate
gori af søfarende, maskinpersonalet. Der var to stk. af arten, og de
gav ret hurtigt anledning til en avispolemik, om hvem der bestyrede
skuden. Således måtte føreren af „Caledonia“, St. Bille, i Kjøben
havns Skilderie indrykke en artikel, hvori han udtalte, at han i Eng
land havde antaget personale til betjening af maskineriet, men at
dette intet havde at gøre med skibets førelse. Nå, denne første diskus
sion efterfulgtes af mange Egnende i de kommende tiders maskindrevne skibe, om hvem der var vigtigst i skibet, navigatøren eller
maskinmesteren.
Desværre ved vi ikke, hvem der var mester på det første dampskib
under dansk flag. En maskinmester William Murdock, der senere blev
tilknyttet synskommissionen for dampskibe, meddeler, at han har
sejlet med „Caledonia“. Muligt er han den første søfarende maskin
mester herhjemme.

i8oo hk høj- og lavtryksdampmaskine til hjulfærgen „Kjøbenhavn“, bygget i
1896 hos Burmeister & Wain som det stærkeste maskineri, der er blevet mon
teret i et dansk hjulskib. Foto.
1800 horse-power high and low pressure engine for the paddle ferry-steamboat
“Kjøbenhavn”, built by Burmeister & Wain in 1896.

Det varede en del år, inden danskerne selv forsøgte sig som maskin
mestre. Indtil 1838 var der kun én dansker, der var blevet lært op,
og han forlod så vidt vides ret hurtigt erhvervet. Det rigtigste må vel
være at give marinen æren for at være den, der først fik lært danske
op til maskinmestrenes gerning. Denne oplæring foregik gennem
engelske mestre, som man antog til tjeneste på kontrakt i søværnet.
Handelsflåden klarede sig selv ved at antage engelske eller skotske
mestre. De sidste havde nu et vist ry for stædighed og ufordragelig
hed; antagelig har de varetaget deres kære maskineris interesser på
bedste måde. Forståelsen hos skibsførerne for det maskinelle i damp
skibet har vel ikke altid været lige stor, særlig når den tids skibsfører
hidtil kun havde været vant til at tage hensyn til rederen og så vind
og vejr. Han var stadig skipper næst Gud! At der nu pludselig op-
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trådte nogle sommetider lidt sodede herrer ombord, der ganske vist
ved hjælp af deres maskineri eliminerede besværet med kontrære
vinde, var godt, men de ville også have skibets afgangstid at vide
12 timer før, og ankomsttid ligeså, og at røg og kulstøv tilmed svinede
skibet til, det måtte man affinde sig med; men at disse engineers
havde mere i gage end skibets fører, var vel nok mere end det næsten
var til at bære.
En forfatter af en tidlig maskinlære tilegner sit værk „skibsførere og
styrmænd, samt maskinister“, - rækkefølgen bedes bemærket. Forfat
teren anbefaler meget skibsføreren at sætte sig grundigt ind i maskine
riets mysterier, da dette kan være af uskatterlig værdi for føreren. Det
skal ikke benægtes her, givet er det, at navigatørerne blev bundet ad
skillige skrøner på ærmet om maskineriets drift af emsige maskin
mestre.
Maskinmestre var omkring 1850 stadig en sjælden vare, og manglen
på disse kunne ofte give sig groteske udslag. Det berettes således, at
et dampskib, der var chartret til troppetransport i krigene 1848-1851
og som sejlede mellem Flensborg og København, havde en noget
livlig engelsk maskinmester, der hurtigt fandt sig godt tilrette i da
tidens glade København. Om dette nu ad omveje er nået over Nord
søen til England, kan der kun gisnes om. Ihvertfald stillede mesters
forlovede en dag uanmeldt i Flensborg og talte længe og alvorligt
med mester, der så beslutsomt gik til chefen og forlangte at få orlov.
Som årsag anførte han, at han skulle have bryllup. Orlov ville chefen
slet ikke høre tale om, skibet skulle afgå næste morgen med sårede til
København, men på trods af trusler om krigsret m.m. holdt mester på
sit, hvorefter chefen fik den gode idé at holde brylluppet ombord.
Velsagtens ud fra den betragtning, at en brudgom om bord, der sam
tidig var maskinmester, var bedre end en mester i spjældet. Altså blev
kahytten pyntet op med blomster og flag, der blev sendt bud til præ
sten, og det hele forløb udmærket. Chefen gav middag og champagne
efter højtideligheden. Næste morgen afgik skibet så med brudeparret
ombord. Maskinen var under kyndige hænder og det var maskin
mesteren også.

1200 hk tregangsmaskine til D.F.D.S.’s dampskibe „Kentucky“ og „Arkansas“,
bygget i 1897 hos Burmeister & Wain. Maskintypen blev kendt for sin drifts
sikkerhed og økonomi. Foto.

1200 horse-power triple expansion engine for the steamships “Kentucky” and
“Arkansas” of the United Steam Ship Co. in Copenhagen, built by Burmeister
& Wain in 1897.

Dampskibenes antal steg hurtigt, og da man hos Burmeister og
Baumgarten selv begyndte at forfærdige skibenes maskinerier, fik man
ad denne vej uddannet maskinarbejdere, der forstod sig på bygningen
af kedler og maskiner. Disse folk kom til at danne grundstammen af
danske maskinmestre. En mand, der i denne forbindelse kom til at
betyde meget for både udviklingen af dampmaskinerier og oplæringen
af maskinmestre, var William Wain. Wain var ganske ung, da han
6
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blev antaget til tjeneste i postvæsenets skibe som maskinmester. Med
sin ualmindelige dygtighed blev han snart kendt, og Burmeister og
Baumgarten antog Wain som ingeniør. Wain var en mand, der både
forenede det praktiske og det teoretiske, og han havde megen forstå
else for maskinmestrenes gerning og de vanskeligheder, som de havde
at kæmpe med.
For at kunne gøre tjeneste som maskinmester krævedes der den
gang intet udover, at man skulle have sejlet som medhjælper i et
dampskib, inden man kunne forrette tjeneste som maskinmester. Med
hensyn til medhjælpertjenesten godkendtes fyrbøder- og lempertjeneste også. Teoretiske krav til mestrene stilledes først i 1874, da loven
om en uddannelse for maskinmestre trådte i kraft, og de mestre, som
indtil da havde udøvet deres erhverv, vedblev dermed, idet de fik ud
stedt certifikat på lige fod med de eksaminerede maskinister.
Den største part af de ældre mestre var håndværksmæssig set meget
dygtige. De kunne i en snæver vending reparere det meste maskingods
ved hjælp af smedeesse, ambolt, hammer, mejsel og fil. Materialer
til reparationerne under nødssituationer var, hvad man kunne få fat i.
Mastebeslag var f. eks. ofte benyttet, da disse beslag var svære og
solide i godset.
Maskinerierne i skibene omkring året 1873 var en broget blanding
af forskellige maskintyper. Det kan mange gange se ud, som om
alle gode tekniske ideer i disse år skulle prøves på skibsdampmaskine
rier, og når så mestrene i skibene også havde en hel del inspiration til
fremdriftens forbedring, ja så kunne hestene vel nok blive lidt spræl
ske, og af og til var de heller ikke hjemme allesammen, når man stod
og skulle bruge dem.
I D.F.D.S. havde man omkring 1870 endnu nogle af de helt gamle
typer lavtryks maskiner, der arbejdede med et kedeltryk på 0,84 kg
pr. cm2. Man havde indført høj- og lavtryksdampmaskinerne, og disse
arbejdede med et kedeltryk på 3,5 kg pr. cm2. Endvidere var maski
nerne udført som enten skrue- eller hjulmaskiner. Hjulmaskineme,
der indtil omkring 1870 havde været dominerende, var nu på vej ud.
De benyttedes dog stadig en del, særligt i passagerskibene, dels af
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hensyn til deres rolige gang, dels var de efterhånden blevet meget
driftsikre, og vedligeholdelsen af dem voldte i reglen ikke store pro
blemer. De mest enkle af dem var lavtryksmaskiner, hvor dampen
kun arbejdede i én cylinder, hvorefter den gik til direkte fortætning,
hvilket vil sige, at man fortættede spildedampen til vand ved at lade
den blande sig med indsprøjtet søvand i kondensatoren. Det herved
fremkomne vand indeholdt en del salt. Dette blev sat på kedlerne, og
det vand, der var i overskud, blev pumpet over bord. Ved at anvende
dette brakvand på kedlerne fremkom der megen kedelsten i dem,
hvilket gav anledning til forøget brændselsforbrug, og endvidere fandt
man ret hurtigt ud af, at når man satte kedeltrykket op, udfældedes
saltene i kedelvandet meget hurtigere. Man var derfor nødt til at
holde sig på lave kedeltryk, hvilket satte en grænse for maskineriets
økonomi. At dette var en alvorlig hemsko for dampskibsfartens videre
udvikling, ses af, at en dr. Lardner beviste, at lønnende oceansejlads
med disse primitive maskinerier ikke ville være mulig grundet på det
store brændselsforbrug. En forbedring af både hjul- og skruemaskinerieme, der muliggjorde oceansejlads, kom imidlertid, da overflade
kondensatoren indførtes.
Herved fik man helt rent vand til at sætte på kedlerne, og dermed
reduceredes kedelstensdannelsen betydeligt, så kedeltrykket nu kunne
sættes op i takt med at kedelkonstruktionerne forbedredes.
Takket være det forøgede kedeltryk kunne man nu indføre flertrins
dampmaskinen, hvor dampen efter at have arbejdet i en cylinder gik
videre til den næste cylinder. Systemet kaldes høj- og lavtryksmaski
nen. Økonomien ved dette system forbedredes betydeligt, så meget, at
lønnende oceansejlads nu blev mulig, og spørgsmålet blev nu at få
anlagt passende bunkerstationer til skibene.
Skruemaskinerne var omkring 1870 i overtal. Man havde erkendt
skruens fordele fremfor hjulet, men teknisk havde man ikke før om
kring 1850 magtet at fremstille velegnede maskiner for skruedrift.
Dette skyldtes, at skruen fordrede et betydeligt højere omløbstal pr.
minut, ca. 85/125, hvor hjulmaskinerne kun drejede rundt med ca.
25 omdrejninger i minuttet.
6*
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De hurtiggående skruemaskiner havde naturligvis lettere ved at
løbe varme i lejerne, og som et kuriosum kan det nævnes, at en
cand. polyt. Agerskov konstruerede nogle sprængkapsler, der kunne
skrues på maskinernes lejer; ifald lejerne nu var ved at løbe varme,
eksploderede kapslen, „admonitoren“, med et voldsomt knald og hen
ledte så mesters opmærksomhed på, at lejet nu skulle have en gang
ekstra olie. Som hovedregel kan det dog siges, at skruemaskinerierne
fra omkring 1870 arbejdede ret godt. Virkelige ulykker var sjældne,
kedlerne kunne volde en del besvær på grund af det forøgede kedel
tryk, og brud på større maskindele forekom også. Kedeleksplosioner
var her i landet ikke sædvanlige, mens det f. eks. i U.S.A, førhen
takket være en meget liberal lovgivning ikke var så usædvanligt, at
kedlerne eksploderede. Årsagen må vel delvis søges i, at man i be
gyndelsen af U.S.A.s dampskibsfart ikke ville lovgive for skibsmaski
nerier på kongresplan, men overlod det til de enkelte stater selv at
bestemme, hvordan reglerne skulle være. Kursen på dette område
blev dog snart skærpet, antagelig på grund af de hyppige ulykker, der
indtraf som følge af misbrug og overbelastning af kedlerne. Så dette
her med en ekstra belastning af sikkerhedsventilerne på kedlerne for
at forcere farten ophørte på grund af meget strenge strafbestemmel
ser. Der verserede adskillige historier om dampskibenes kapsejladser
på Mississippi. En af dem går ud på, at man brugte en negerdreng som
ekstra belastning på sikkerhedsventilens vægtarm. Endvidere forlyder
det, at ved en sådan lejlighed trængte nogle ophidsede passagerer ned
i maskinrummet og truede med at lynche maskinmesteren, såfremt
han ikke omgående tog trykket af kedlen og holdt op med galskaben.
I lang tid stod der megen uklarhed om årsagerne til, at kedlerne
af og til eksploderede. Det skete i reglen så grundigt, at der ikke var
nogen bagefter, der kunne fortælle, hvordan og hvorledes det egentlig
var gået for sig. Visse årsager fik man dog klarlagt, men for at komme
til bunds i sagen foretog man bl. a. i England og Tyskland grundige
forsøg med dampkedler, der skærmet af jordvolde blev maltrakteret
på alle mulige måder for at finde årsagerne til ulykkerne. Disse var
næsten altid manglende vand på kedlerne, dårligt rensede kedler,
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Det første skrueskib under dansk flag, S/S „Randers“ af Randers (Brdr. Pe
tersen), 34 commercelæster (65 netto reg.tons), bygget 1856 i Dundee under
navnet „Pavo“; samme år indkøbt til Randers. Gik i rutefart Randers-København. 1870 overtaget af D.F.D.S. Solgt 1901 til C. Wienbergs Stenhuggerier,
Kbh. Ophugget 1912. Udsnit af maleri af C. Olsen 1862. Handels- og Søfarts
museet.

The first screwship under Danish flag, S/S “Randers33 of Randers, built at
Dundee in 1856; 65 tons net. Painted in 1862 by C. Olsen.

snavset kedelvand med deraf følgende overhedning af fyrkanaler og
forbrændingskamre. Regulære materialefejl kunne også spille en rolle,
men langt de fleste af ulykkerne kunne føres tilbage til betjeningen.
Det må dog siges, at kvaliteten af mestrene på danske skibe var så
god, at vi blev forskånet for større ulykker. Men fra myndighedernes
side var man herhjemme på vagt overfor dampskibene. Frederik VI’s
landsfaderlige regering bekendtgjorde i 1835, at ethvert dampmaski
neri skulle godkendes af dertil udnævnte sagkyndige. Maskinerierne
skulle med faste mellemrum synes. Desuden var der en forordning
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om, at dampskibe ikke måtte have fyr under kedlerne, fra de passe
rede indsejlingen til Københavns havn, og at opfyring af kedlerne før
afsejling kun måtte ske efter indhentet tilladelse hos myndighederne,
der så satte en havnebetjent til at holde øje med djævelskabet. For
ordningen gjaldt indtil 1847.
Men hvor stor omhu man nu end havde for maskineriet, så opstod
der af og til havarier, og det gjaldt så om at få udbedret skaden, så
skibet kunne fortsætte. Ganske vist havde dampskibene helt op i
1890’erne rigning til sejl, der i nødsfald kunne drive skibet frem med
en meget beskeden fart. Det kan således nævnes, at S/S „Leopold 11“
ankom til Københavns havn på sejlføring i 1894, idet man for at
forøge lasten havde sparet på bunkerne og altså stolet på, at sejlene
kunne bringe skibet frem på det sidste stykke af rejsen.
Situationen kunne dog udvikle sig således, at man var tvunget til
at forlade sig på sejlene, såfremt maskineriet havarerede. Her skal
nævnes et eksempel, som omhandler Thingvallalinjens „Hekla“s havari
på Nordatlanten i 1891. Skibet var på vej til New York med passage
rer, da det mødte hårdt vejr. På grund af de voldsomme bevægelser,
som skibet foretog i søen, tog maskinen rous, og der skete så det, at
den del af skrueakslen, der ligger nærmest maskinen, brækkede over.
Dette akselstykke benævnes trykakslen, idet den gennem nogle store
kraver overfører skruens drivtryk til skibet. „Hekla“ var nu uden
anden drivkraft end nogle støttesejl, og det gjaldt om at få samlet
akslen igen, om dette var muligt. Ved hjælp af værktøjet, der hoved
sagelig bestod af hammer og mejsler samt skrallebor, fik man hugget
kilegange på langs ad akslen henover bruddet, og af for hånden væ
rende materiale smedet kiler, som blev drevet ned i kilegangene. End
videre borede man huller igennem kiler og aksel og skar gevind i hul
lerne. Ved hjælp af bolte og beslag spændte man så det hele sammen.
Man bad nu skibsføreren om at sejle med langsom fart imod søen,
men da føreren hævdede, at dette ikke kunne lade sig gøre uden at
maskinen arbejdede for fuld kraft, holdt reparationen kun i 6 døgn,
hvorefter bandagen brød op. Så måtte man forsøge igen med at få
samlet stumperne med kiler, bolte og beslag, og tilsidst vikledes en
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Thingvallaliniens S/S „Hekla“ (II), bygget 1884 i Greenock, 3.258 brt. Gik i
emigrantfart København-New York. 1898 solgt til D.F.D.S., 1905 til Det
dansk-russiske Dampskibsselskab, ophugget 1910. Maleri af Antonio Jacobsen.
Handels- og Søfartsmuseet.
S/S “Hekla” (II) of the T hin gv alla-Line, Copenhagen, an emigrant ship, built
at Greenock in 1884. 3258 tons gross.

wire stramt rundt om akslen. Denne gang lykkedes det, reparationen
holdt. Maskinbesætningen var efter alle disse anstrengelser ved at
være helt udkørt, og anden mester havde fået stålsplinter i øjnene
ved hugningen af kilegangen. Skibet nåede godt til New York, og
passagererne ombord, der havde været stærkt opskræmte over be
givenhederne, mente, man måtte gøre noget, og ved ankomsten til
New York afleverede man til skibsføreren en smuk kalligraferet takkeadresse for førerens mesterlige sømandskab. Maskinmestrene var der
derimod ingen, der tænkte på. Imidlertid var assurandørerne af skibet
taknemmelige for, at dette var kommet godt i havn, og disse var
åbenbart i stand til at påskønne maskinbesætningens indsats, idet de
bevilgede et rundeligt gratiale.
Livsforholdene ombord i dampskibene i forrige århundrede er be
skrevet så ofte før. Der gjaldt samme regler for mestrene som for de
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øvrige officerer ombord. Det hele var i reglen meget spartansk, og
for en ung maskinmester, der kom ud at sejle som 20-25 årig, var det
nok en brat overgang at komme fra de meget bedre pladsforhold,
som herskede i land, og nu skulle til at indrette sig i kamre, der ofte
kun havde 2 à 3 m2 gulvflade. Et lille eksempel på, hvor småt det
kunne være, kan nævnes. Det foregår i året 1900. En ny mester var
påmønstret og mødte op til morgenkaffe i messen. Til sin forundring
så han, at man måtte drikke kaffe og spise efter tur. Årsagen var, at
der ikke var service nok til alle, og da dette lille rederi havde den skik,
at nyt service til messen skulle købes for de penge, som salget af
kasserede ristestænger og maskingods indbragte, kneb det med at få
anskaffet tilstrækkeligt nyt. At mesteren omgående forlangte sig af
mønstret, og at Maskinmestrenes forening greb ind, siger sig selv.
Kamrenes indretning og størrelse var i de gamle dampskibe meget
spartanske. Maskinmestrenes kamre var i lidt større skibe arrangeret
rundt om maskincasingen, ofte således at indgangen til kammeret var
fra maskintoppen. Det siger sig selv, at disse kamre var temmelig
varme at opholde sig i på vore breddegrader, for slet ikke at tale om
forholdene ved sejlads under varmere himmelstrøg. Af sanitære ind
retninger var der, når det gik højt, en „amerikansk servante“, et
skabslignende møbel, der indeholdt en håndvask til at klappe ud, en
vandtank og en spildevandstank. Møblementet bestod iøvrigt af et
klædeskab, en køje, et lille bord og en stol. Belysningen var naturlig
vis en petroleumslampe, og airkonditionen bestod i et koøje, der
kunne lukkes op.
Dette var som sagt i lidt større skibe. I mindre skibe kunne kam
rene antage de sælsomste faconer, alt efter deres anbringelse i skibet,
endvidere kunne de være forsynet med damprør i loftet til spil m.v.
Messeforholdene var tilsvarende. I rum sø gik det endda, pladsforhol
dene var i reglen tålelige, men når man kom til havn, var messen
foruden at være officerernes opholdsrum også opholdssted for forskel
lige autoriteter fra havne- og toldmyndigheder.
Et skibsforlis, hvor maskinmesteren spiller en væsentlig rolle, hører
også med i billedet. D.F.D.S.’s „Phønix“ sejlede i 1881 om vinteren
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til Island. Undervejs mødte skibet et forfærdeligt vejr med storm og
4- 22°. Skibet blev helt overiset og fik derved kraftig slagside. Føre
ren bad nu mesteren om at gøre alt for at holde farten oppe, da skibet
ellers ville forlise. Dette var ikke let p.g. af den voldsomme slagside,
men man gjorde i maskinen alt hvad man kunne gøre for at holde
farten oppe. Da det imidlertid pludselig forlød, at dæksbesætningen
gjorde sig klar til at gå i bådene, mente maskinbesætningen, at det nu
var på tide at komme op på dækket, inden skibet vendte rundt.
Mesteren, der hed Friis, lod sig imidlertid ikke rokke. Der skulle hol
des fart, og han lod simpelthen andenmester skrue lejderne op til
dækket af, og så fortsatte man. Noget senere knækkede den forreste
mast, og da man fik hugget mastens rigning over og varpet masten
overbord, rettede skibet sig noget op, og vejret bedrede sig, og man
fortsatte med kurs mod land. En ny ulykke indtraf nu, idet skibet løb
på et skær, hvorved det sprang læk og tog så meget vand ind, at man
tilsidst sejlede med spygatterne næsten i vandlinien. Man forcerede
nu farten i maskinen til det mest mulige, og det lykkedes at nå ind til
kysten og sætte skibet på grund. Hele besætningen kom i land med
redningsbåde og søgte ly i en klippehule, hvorefter to mand klatrede
ind over klipperne og forsvandt ind i landet for at hente hjælp. På
grund af kulde og overanstrengelse besvimede skibsføreren, inden
hjælpen fra en gård inde i landet nåede frem. Matroserne tumlede da
så længe med ham i takt til afsyngelsen af „Mallebrok er død i kri
gen“, at der kom liv i skipper igen. Forliset endte med at koste ét
menneskeliv på grund af kulden, men havde mester Friis ikke holdt
hovedet koldt og klart og sat alt ind for at holde maskineriet i gang
på højeste ydeevne, var der vel næppe nogen af skibets besætning, der
havde overlevet.
Arbejdstidens længde var der ikke noget, der var regler for. Den
var betydelig længere til søs end i land, og grundet på, at dampski
bene dengang havde kortere rejser, måtte den gennemsnitlige arbejds
tid pr. døgn blive over 12 timer, vel nok nærmere 14 timer. Ved
sejlads på Middelhavet og under varmere himmelstrøg var der dog
3-skiftet vagt, hvilket vil sige ca. 8 timer i døgnet. Søn- og helligdags-
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frihed kendtes kun, såfremt skibet lå i havn på disse dage, og kun når
skibet i så fald ikke lastede eller lossede. Ferie kendtes heller ikke. Det
kom først efter året 1900, og kun „når forholdene tillod det“. Jo, der
var nok for MF at tage fat på.
Foreningslivet foregik under lidt andre og mere højtidelige former
end i dag. Det kan nævnes, at optagelsen af et nyt medlem i forenin
gen foretoges ved, at man efter at have undersøgt ansøgerens stilling
og kvalifikationer, og disse var fundet i orden, ophængte en seddel
med vedkommendes navn og adresse på en tavle i foreningens kontor.
Der skulle den så hænge i tre uger, hvorefter man, såfremt der ingen
indsigelser fremkom, ved førstkommende medlemsmøde foretog en
ballo tering, der afgjorde, om vedkommende blev optaget.
Til afstemninger ved generalforsamlinger udsendtes stemmesedler
til samtlige søfarende medlemmer. Det kostede én krone i bøde, så
fremt man ikke havde gjort sin pligt og returneret stemmesedlen i
udfyldt stand rettidigt. En streng rangforordning herskede også. Så
ledes fortæller afdøde formand for Maskinmestrenes forening, K. A.
Rasmussen, at han ved sit første besøg i foreningen omkring år 1900
ikke fandt nogen til stede på kontoret, hvorefter han gik ind i forenin
gens lokaler, hvor der i restauranten ved et bord sad nogle værdige
herrer og snakkede. Han gik hen til bordet, præsenterede sig med
navn og stilling, tog derefter en stol og satte sig ned. „Dette skulle jeg
aldrig have gjort, for nu sænkede der sig en dyb stilhed over bordet.
Efter en pause henvendte en af herrerne sig til mig og sagde: Hvad
var det, De sagde, Deres stilling var? Assistent, svarer jeg. Ja, men
så må jeg bede Dem om at gå til et andet bord, da dette her er første
mestrenes bord.“
Foreningslivets selskabelige side spillede dengang en stor rolle. For
eningens lokaliteter, der i begyndelsen var meget beskedne, var efter
hånden blevet indrettet med kontor, læseværelse, rygeværelse og re
staurant. Den sidste blev på den tid benyttet meget. Det kan således
nævnes, at det vakte megen diskussion, da restauratøren satte prisen
på pilsnere op fra 11 til 14 øre. men så måtte han til gengæld også
påtage sig tømningen af toiletterne.
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Menu- og balkort fra en af Maskinmestrenes Forenings store fester i 1884.
Traktementet var overdådigt, og Livgardens orkester leverede musikken.

Menu and ball programme from a dinner dance of the Engineers' Association
in Copenhagen, 1884.
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Fester holdt man en del af og med manér. Således havde man liv
gardens orkester til at spille til bal ved større fester. Disse var i reglen
succeer. En enkelt ældre mester gir dog lidt ondt af sig i foreningens
blad efter et bal, hvor man nu igen havde spillet denne tossede melodi
„Sæt maskinen igang, herr kaptajn“, og ovenikøbet sang selskabet
med. Man burde da jo vide bedre i en sådan forsamling, hvem der
satte maskinen igang. Man kan se denne pæne, standsbevidste person
sidde og dirre forarget med bakkenbarterne, medens selskabet syn
gende valser rundt til „Sæt maskinen igang, herr kaptajn“.
Udadtil markerede foreningen sig ved at udnævne William Wain
og Christian Burmeister til æresmedlemmer. Endvidere formåede man
i 1893 at få prins Valdemar til at blive foreningens protektor, og man
fik også tilladelse til at bruge prinsens valgsprog „Opad og fremad“
som foreningens motto. Man søgte også at få indflydelse på søfarts
lovgivningen gennem forskellige henvendelser til regering og folketing.
Herudover begyndte man i 1892 udgivelsen af et teknisk tidsskrift.
Dette blad, „Skibsmaskinisten“, blev bindeleddet mellem de sejlende
medlemmer og foreningen. Man prøvede fra bladets redaktions side
at interessere medlemmerne for at indsende tekniske artikler, beret
ninger om havarier m.v., og man udstedte diplom som belønning for
vel antagne arbejder. Pudsige ting kunne dog forekomme, idet en
skribent i en iøvrigt god artikel indledningsvis fastslog, at skibsmaski
ner mange gange havde det som kvindfolk, de får af og til nykker, og
må derfor behandles fast og bestemt (nå, den gode mester har næppe
anvendt forhammeren på fruen).
Maskinmestrene kom sent ind i søfarten, og de kom uden de tusind
årige traditioner og vedtægter, som har præget et så gammelt erhverv
som søfarten. Til gengæld medbragte de deres håndværksmæssige og
tekniske traditioner. Begge parter har præget hinanden. Det har for
maskinmestrene kostet arbejde at nå frem til der, hvor de er i dag,
men de tror og ved, at også de har været med til at bygge videre på
dansk søfart.
I fanespidsen på foreningens fane er der to egegrene, der slynger
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sig sammen til ét opefter. Dette symboliserer, at enighed gør stærk.
Lad så dette i en jubilæumsartikel også omfatte hele den danske søfart.
„Opad og fremad.“

THE CENTENARY OF THE
DANISH ENGINEERS’ ASSOCIATION
Summary
The Engineers’ Association celebrated its centenary on ist April 1973. It is
one of the oldest associations of employees in Denmark and a large number of
its members are in the merchant navy. Its early history reflects its close con
nection with the merchant marine and in the first decades of its existence its
size increased with that of the merchant marine.
From its beginnings in 1873 as a widows’ and pensions fund the association
has over the past hundred years become a trade union which takes care of the
interests of engineers employed on land and at sea both with regard to matters
of pay and legislation affecting their work.
The association also works in close cooperation with other shipping organi
sations in Scandinavia and has contacts with similar organisations all over
Europe.
The early years of the association reflect the smallness of the Danish mer
chant fleet at the time and the difficulties engineers had to work under. This
goes not only for technical difficulties but also for pay and working conditions.
The association acted as a kind of club for its members, and care was taken
that the premises should form a suitable frame for their activities. Among the
amenities were a restaurant, library, smoking-room as well as a room for nonsmokers, and an office.
There were special rules governing the admission of new members. Their
names had to be posted up for three weeks. After that time, if there was no
objection, they were put up for election. In addition voting was virtually
compulsory on the election of a new committee as those members who did not
vote faced a fine.
An outward sign of the association’s distinction was that Prince Valdemar,
who had the interests of seamen much at heart, became patron in 1893. It
should also be mentioned that among the first honorary members were
W. Wain and Christian Burmeister, founders of the now world famous ship
building firm of Burmeister and Wain, Copenhagen.
Today the association has 6400 members, about half of whom are employed
at sea.

OM FR. DE CONINCKS OG ANDRE

REDERES UDNYTTELSE AF DEN

DANSKE NEUTRALITET ISÆR I
PERIODEN 1781-82
Af

Knud Klem
Da England i december 1780 erklærede Holland
krig, opstod der forøgede muligheder for udnyttel
sen af den danske neutralitet. En særordning fjer
nede tidligere indført beskyttelse af den danske
skibsbygningsindustri og gav rederne lov til at ind
købe skibe fra udlandet, hvorved savel handelen på
Europa som på Vestindien i en kort krigsperiode
fik en kraftig vækst. Om denne interessante periode
fortæller Handels- og Søfartsmuseets tidligere leder,
museumsdirektør Knud Klem.

Under den nordamerikanske frihedskrig og det samtidige store opgør
mellem de to kolonimagter Frankrig og England åbnede der sig store
muligheder for den danske søgående handel. Forudsætningen var
naturligvis, at det ville lykkes Danmark at opretholde sin neutralitet,
og dette var da også det ledende princip i dansk udenrigspolitik. Som
bekendt fik Danmark held til at gennemføre denne politik, men han
delens chancer var dog afhængige af, i hvor høj grad det var muligt
for Danmark at praktisere sin neutralitet. Der var i den henseende
en bestandig vekslen mellem lysere og mørkere faser. Det var særlig
forholdet til England, der spillede en rolle; især mulighederne for
bedst at opnå sikkerhed for, at det danske neutrale flag kunne dække
ladningen i overensstemmelse med princippet „frit skib giver fri lad
ning“. Undtaget var dog krigskontrabande, og det var nok så vanske-
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ligt i de enkelte situationer at klare, hvorledes dette begreb lod sig
definere. I forhandlinger med England spillede Ruslands stilling en
stor rolle. Til støtte for sin neutralitet sluttede Danmark i 1780 et
neutralitetsforbund med Sverige og Rusland. Initiativet hertil var ud
gået fra Rusland, der den 10. marts 1780 indbød Danmark, Sverige,
Holland og Portugal til forhandlinger herom. Hverken Danmark eller
Sverige var interesserede i at få Holland med og gjorde forestillinger
herom overfor Rusland. Såfremt Holland kom med, ville beskyttelsen
af den meget omfattende hollandske handel blive vanskelig, ligesom
der åbnede sig langt større muligheder for den danske handel, om
Holland ikke deltog. Rusland fastholdt imidlertid sit ønske, men
hollænderne overvejede selv sagen i længere tid og var derfor ikke
med, da traktaten blev indgået den 9. juli 1780. Først i november
traf hollænderne beslutning om at deltage, hvorefter de hollandske
forhandlere den 4. januar 1781 undertegnede traktaten. Da var Hol
land imidlertid ikke længere neutralt, idet England, der ikke ønskede
den hollandske handelsflåde beskyttet af neutralitetsforbundet, den
20. december 1780 erklærede Holland krig.
Havde både Middelhavs- og Vestindiefarten hidtil haft gunstige
omstændigheder, øgedes disse muligheder væsentligt med Holland
som krigsførende part. Staten havde til støtte for det danske skibs
byggeri ved forordningen af 18. marts 1776 indført en subsidie
ordning. Der blev vel ikke givet de danske skibsværfter eneret, men
der lagdes en told på 20 rdlr. pr. kommercelæst ved indførsel af skibe,
byggede i udlandet, og der ydedes et tilskud pr. kommercelæst til
danskbyggede defensionsskibe, idet forordningen også tilstræbte at
fremme bygningen af skibe, der var egnede til at benyttes som defen
sionsskibe, dels fordi de i påkommende tilfælde kunne indgå i orlogs
flåden, dels fordi de var bedre egnede til at stå sig imod kapere, som
i krigsperioden sværmede alle vegne. Det fastsloges udtrykkeligt, at
der i Vestindiefar ten kun måtte anvendes defensionsskibe.
Var disse bestemmelser af stor værdi for det danske skibsbyggeri,
føltes de ikke som nogen begunstigelse af købmænd og redere, hvis
behov ikke kunne dækkes af det danske skibsbyggeri, og som netop
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under de foreliggende omstændigheder havde muligheder for fordel
agtige skibskøb i udlandet. Rederne gjorde derfor forestillinger herom,
og den hastighed, hvormed man forlod de netop kort forinden fast
slåede principper, viser klart den hektiske udvikling, man kom ind i.
Allerede ved skrivelse af 23. maj 1778 til stiftsbefalingsmændene
gav kommercekollegiet udtryk for, at så længe det danske flag var
efterstræbt så stærkt, måtte det indtil videre stå enhver frit at indkøbe
skibe byggede i udlandet mod at betale et beløb af 5 rdlr. pr. kom
mercelæst i told, som modsvarede det toldbeløb, som de danske skibs
byggere måtte erlægge i told for de materialer, som de var nødsagede
til at importere fra udlandet til brug for skibsbyggeriet. Ved plakat
af 10. januar 1780 fastsloges det, at skibe afgiftsfrit kunne indkøbes
fra udlandet, idet der dog af nybygte fremmede skibe eller skibe, som
ikke havde været i fart forinden købet, skulle erlægges de nævnte
5 rdlr. pr. kommercelæst. Heller ikke dette slog til. Man måtte nu
også slå af på kravet til skibenes kvalitet og kravet om at kun defen
sionsskibe måtte anvendes i Vestindiefarten. Ved en ny plakat af
15. januar 1781 bortfaldt derfor også 5 rdlr. afgiften. Nu kunne man
frit bestille, købe og bruge alle slags skibe i farten på Vestindien uden
hensyn til skibenes kvalitet eller om de var defensionsskibe eller ej.
Vi skal følge en række eksempler på, hvorledes rederne anvendte
den frihed, de nu havde fået.
20. maj 1781 ansøgte et af landets fremtrædende firmaer, de Coninck & Reiersen, der havde købt et skib i Holland, om at lade dette
skib, der lå i Rotterdam med en ladning bestemt til Skt. Thomas, gå
direkte fra Rotterdam til bestemmelsesstedet. General toldkamret var
helt klar over, at det ville være tidsspilde for rederne at lade skibet
gå til København for at få udleveret sine papirer, men ansøgningen

Den i teksten omtalte plakat af 10. jan. 1780, hvorefter secondhand tonnage,
indkøbt i udlandet, kunne indføres i Danmark uden erlæggelse af den påbudte
afgift på 5 rdl. pr. commercelæst. Handels- og Søfartsmuseet.

Bill of Jan. zo, 1780, granting financial advantage for buying second-hand
tonnage in foreign countries.
7
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blev alligevel afslået, idet man ved en sådan tilladelse ikke ville have
hold på de skibe, som kom i fart. Sagen havde dog forinden afgørel
sen været stærkt diskuteret, et forhold, som de Goninck & Reiersen
udnyttede ved den 12. juli 1781 at henvende sig direkte til kongen
med ansøgning om at måtte udruste en række allerede indkøbte hol
landske skibe fra fremmed havn direkte til en anden fremmed havn.
Firmaet truede med at ville oprette kontorer for fragtfarten i Sverige
og i de kejserlige Nederlande. Majestæten lod sig overtale og resulta
tet var en kongelig kabinetsordre af 14. juli 1781 til Kommercekollegiet om straks at forestille handelshusets ansøgning, som „med
al ømhed for de vigtige handelsforetagender skal tages i betragtning“.
Kommercekollegiet behandlede da sagen i sin forestilling til kongen
af 25. juli 1781.
En ordre var jo en ordre, og kollegiet siger da også, at kongen ved
sin kabinetsordre allerede havde resolveret, at pas „under visse vilkår“
kunne udstedes til skibe, der var indkøbt i de krigsførende lande, også
når de var bestemt til fremmede steder, uden først at komme til en
dansk havn, når der hver gang indhentedes speciel tilladelse ved kgl.
resolution.
I dette nu første foreliggende tilfælde drejede det sig om pas
udstedelse til følgende skibe tilhørende de Goninck & Reiersen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

galioten „Neptunus“
galioten „Hændelsen“
galioten „Morgenstjernen“
galioten „Prins Friderich“
brigantinen „Uventelig“
brigantinen „Venskab“ og
skibet „Henriette“

alle liggende i sydeuropæiske havne og med destination til andre
europæiske havne.
Kollegiet fandt nu, at der intet var til hinder for, at den ansøgte
tilladelse blev givet. Det kom alene an på at fastsætte de regler og
vilkår, hvorunder det kunne ske, regler som nøje skulle overholdes
af rederne. Formålet med sådanne regler var, at misbrug „så vidt
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Storkøbmanden Frédéric de Coninck, f. i Haag 1740. Han tog grosserer
borgerskab i København 1765 og blev en af de dristigste handelsmænd og
storredere i Danmark i den „florissante" periode. En tidlang havde han 64
skibe i søen. Trods tab under englænderkrigen døde han som en hovedrig
mand 1811. Portrætstik af J. F. demens efter maleri af Arlaud. Handels- og
Søfartsmuseet.

Frédéric de Coninck (1740—1811), born in the Hague, was one of the most
daring Danish merchants and shipowners during the long period of wars be
tween the powers when neutral Denmark was able to utilize the chances of
sea-trade.

T
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muligt“ kunne forekommes og at skibsdokumenterne blev så fuld
stændige som omstændighederne tillod.
De betingelser, som kollegiet fandt frem til, var følgende:
1) Hovedreglerne måtte under ed tilkendegive, at skibet ene og
alene tilhørte danske statsborgere.
2) Skipperen skulle være bosat i kongens riger og lande og have sit
borgerbrev med sig på skibet. Såfremt det var muligt, måtte også styr
manden eller næstkommanderende være dansk undersåt. Det var af
vigtighed, at skipperen var dansk, såfremt fremmede nationers krigs
fartøjer eller kaperskibe skulle undersøge skibsdokumenterne og
mandskabets beskaffenhed. Det var ligeledes vigtigt, at også styrman
den var dansk, såfremt han eventuelt måtte komme til at overtage
kommandoen over skibet, „dog frygte vi for, at sådant ei alletider vil
være muligt at iværksætte“.
3 ) Af hensyn til det danske flag skulle mandskabet helst være dansk,
højst en trediedel af besætningen måtte være fra krigsførende lande,
resten danske eller fra neutrale lande. For de tyrkiske passers ved
kommende måtte to trediedele af mandskabet være fra sådanne na
tioner som banbareskstaterne stod i fredsforbund med, idet denne
regel udtrykkelig var foreskrevet i den traktat, der var sluttet med
Tunis.
4) Den danske konsul på det sted, hvor skibet købtes, måtte affatte
en ekvipagerulle med liste over mandskabet og deres fødesteder som
erstatning for den sædvanlige danske ekvipagerulle.
5) Konsulen måtte efter de oplysninger, som meddeltes ham, ud
regne skibets drægtighed i danske kommercelæster og give skipperen
et certifikat herom til erstatning for det danske målebrev, idet et
sådant certifikat ville tjene til at forhindre misbrug af passene eller
deres transport til andre skibe.
6) Passene skulle ikke udleveres direkte til rederne, men tilsendes
de kongelige konsuler på de steder, hvor skibene var beliggende, så
ledes at konsulen forinden passets udlevering kunne efterse, om alle
de foreskrevne regler var iagttaget. Konsulen stod ifølge sin instruks
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til ansvar for, at reglerne overholdtes. På anden måde ville dette ellers
være vanskeligt på så fjerne steder.
7) Forinden passene udleveredes til skipperen, måtte han overfor
konsulen aflægge ed på, at han ikke ville misbruge passene „hvilket
skal være sket“. Eden kunne efter en formular af konsulen påføres
passet.
8) Da passene for de her omtalte skibe alene ønskedes udstedt til
fragtfart i Middelhavet og derfra til én eller anden europæisk havn,
måtte rederne, såfremt de siden ønskede at benytte skibene på Vest
indien, indsende ansøgning herom, og det måtte forlanges, at de tog
returladning til en af den danske konges europæiske havne, og sagen
måtte da videre afhandles med det vestindiske generaltoldkammer.
De anførte betingelser blev alle tiltrådt i den kongelige resolution
af 2. august 1781. De giver et udmærket udtryk for de betænkelig
heder, man fra de danske myndigheders side måtte nære, og man kan
mellem linierne tydelig læse den mangel på tillid, man nærede til, om
rederne kunne eller ville overholde alle bestemmelserne. Kontrollen
hermed var jo vanskelig. Det ville sikkert blive svært at overholde det
anførte talforhold mellem danske og fremmede medlemmer af besæt
ningen. Forsåvidt man overholdt kravet om, at kaptajnerne skulle
være bosat indenfor dansk-norsk statsområde og være danske stats
borgere, må adskillige hollændere have skiftet statsborgerskab, for det
var i størst udstrækning hollandske skibe, man overtog, eller skal vi
sige hollandske redere, man ordnede sig med. Det ville blive yderst
vanskeligt at sørge for, at skibet var dansk ejendom. Et rederifore
tagende var oftest et eller andet slags partsrederi, og derfor var kravet
også forsigtigt det, at Ao y ^rederne skulle attestere at skibet alene til
hørte danske statsborgere. De hollandske redere var lige så interesse
rede i, i den foreliggende krigssituation, at få deres skibe overført til
neutralt flag, som de danske var i at skaffe sig fortjeneste gennem
erhvervelse af tonnage. Vanskelighederne opstod især, når et skib
under de omfattende kaperier blev beslaglagt, og der i den derefter
opdukkende priseretssag skulle føres bevis for skibets og ladningens
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ejendomsforhold. Derfor forsøgte man at gardere sig bedst muligt
med de fastsatte regler. Disse blev uden tvivl ofte overtrådt, og når
det gik godt, var fortjenesten inde, mens tabet måtte bæres, når det
gik galt. Det var nu engang spillets regler. Hvordan det i de enkelte
tilfælde gik for de Coninck, vil aldrig kunne klargøres. Hans nære
forbindelse med hollandske finanskredse bragte ham let ind i sådanne
forretninger, og fra den danske regerings side var man næppe i tvivl
om, at han med sit driftige initiativ tog chancer.
Reglerne for den nye sejlads var nu givet, og det gjaldt om at ud
nytte de gunstige vilkår for den neutrale handel endnu mens krigen
bestod. Perioden blev iøvrigt ret kort. De store fredsslutninger mellem
England og Frankrig gennemførtes med Versaillesfreden i 1783, og den
engelsk-hollandske krig ophørte i 1784. Vi skal her give en oversigt
over de specielle tilladelser, som de danske redere opnåede i krigens
hektiske slutfase. Det gøres naturligt gennem en liste over de kongelige
resolutioner vedrørende passenes udstedelse for skibe indkøbt i og
liggende i fremmed havn, idet det jo- var fastslået, at der i det enkelte
tilfælde skulle foreligge tilladelse ved kongelig resolution.
K. K. (Kommercekollegiet) forestilling 25. juli 1781
8 skibe indkøbt af de Goninck & Reiersen:
„København“, 31 læster
„Byen Trondhjem“, 60 læster
„Den frie Gave“, 75 læster
„Prins Friderich“, 52 læster
„Staden Altona“, 180 læster
„Aldrig fuldkomment“, 120 læster
„Længe ønsket“, 130 læster
„Standhaftigheden“, 90 læster

Forestilling 10. november 1781. Kgl. resolution 26. november
„Taknemmeligheden“, 90 læster
„Anna“, 11 o læster
„Velbetænkt“, 100 læster
„Søhesten“, 11 o læster
„Fru Cornelia“, 50 læster
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Handelsmanden Niels Lunde Reiersen (1742-95). Han var embedsmand inden
for Fabrikkommissionen, men drev samtidig i kompagniskab med Fr. de
Coninck fra 1775 til 1790 privat handel. Firmaet de Coninck & Reiersen ud
nyttede med stor dygtighed de chancer, der bød sig for den neutrale danske
handel under stormagternes krige. Maleri af Erik Pauelsen 1784 på Frederiks
borg, kopi ved Preben Knuth på Handels- og Søfartsmuseet.

Niels Lunde Reiersen ( 1742-95)3 a merchant who worked in company with
de Coninck. Together they owned a large fleet of ships.
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„Oprigtigheden“, 11 o læster
„Jacob & Hermann“, 60 læster

alle tilhørende de Coninck & Reiersen. De var alle erhvervede i havne
i Middelhavet eller i Holland og ønskedes anvendt i europæisk fart.

Forestilling 2. december 1781, tiltrådt ved kongelig resolution af
24. december
„Tilfredsheden“, 160 læster
„Venskab“, 130 læster
„Godt Haab“, 120 læster
„Virksomheden“, 120 læster
„Det yngste barn“, 80 læster og
„Haabet“, 60 læster,

hvis redere ligeledes var de Coninck & Reiersen.
Forestilling 21. december 1781, tiltrådt ved kgl. resolution af 7. januar
1782
„Agtsomheden“, 140 læster
„Neutraliteten“, 120 læster og
„St. Thomas“, 80 læster

Det var stadig de Coninck & Reiersen, som var andragerne, men nu
begyndte også andre redere at vise deres interesse for disse fremmede
skibskøb:
Forestilling 3. marts 17823 tiltrådt ved kgl. resolution af 4. marts 1782
„Stadt Copenhagen“, 70 læster, der tilhørte de københavnske køb
mænd Bruhn & Dietze.
„Ceres“, 50 læster, hvis reder var skibets fører Christian Ibsen.
„Die Frau Adriana“, 40 læster, tilhørende købmand Andreas Buntzen.

Som ved alle de hidtil nævnte ansøgninger drejede det sig om skibe,
der var bestemt til fart på europæiske havne. Rederne havde alle ind
sendt de forlangte bevisligheder, og kollegiet havde allerede ladet de
ansøgte algierske pas udfærdige, og som det fremgår af ovenstående
kunne kongens resolution fremkomme dagen efter forestillingen.
Denne omfattede desuden endnu en række skibe:
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„Cronborg“, 8o læster
„Magdalena“, 6o læster

begge tilhørende købmændene Lund & Chapman i Helsingør, lige
som de Coninck & Reiersen ansøger om pas til
„Brødrene“, 135 læster
„Uforskrækket“, 97 læster
„God Fortune“, 82 læster og
„Gastanie-Træet“, 67 læster

Som alle de hidtil nævnte drejede det sig stadig om skibe i europæisk
havn, som var destineret til anden europæisk havn, men nu kommer
der også anmodning om pas til Vestindien. Der var her særlige chan
cer under krigsforholdene, og ansøgningerne tiltrædes da også:
„Resolutionen“, 90 læster, de Coninck & Reiersen.
„Den Kiekke“, 120 læster, oberstløjtnant Röepstorff.
„Elisabeth“, 65 læster, etatsråd Joost van Hemert & sønner.
„Flittigheden“, 34 læster, tilhørende agent Thalbitzer.
„De trende Søstre“, 130 læster, ligeledes agent Thalbitzer.
„Bernhardina“, 140 læster, Frölich & Go., samt
„Emdrup Gaard“, 130 læster, agenterne Selby, Duncan & Thomson.

Med sine 16 fartøjer omfattede denne forestilling det største antal
skibe, som hidtil var blevet behandlet på én gang.

Forestilling 24. marts 1782, kgl. resolution 8. april
„Vindskibeligheden“, 120 læster, Selby & Duncan.
„Heinrich Carl“, 200 læster, Det Vestindiske Handelsselskab.

Ligesom de 7 foregående var disse to skibe destineret til vestindiske
farvande. Det samme gælder to af de Coninck & Reiersens skibe:
„Friheden“, 70 læster og
„Den Junge Jan“, 130 læster

mens de følgende 7, der også tilhørte de Coninck, var ønsket i euro
pæisk fart:
„Augustus“, 64 læster
„Sophia“, 40 læster
„Frue Theodora Johanna“, 40 læster
„Forsigtigheden“, 110 læster
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„Roskilde“, 120 læster
„Forhaabningen“, 130 læster og
„Dronninggaard“, 12 7 læster.

Endnu følger i løbet af 1782 fem forestillinger, omfattende et større
antal skibe:

Forestilling april 1782, kgl. resolution 22. april
„Gehejmeraad Rosenkrantz“, 170 læster, Østersøisk-guineisk Han
delsselskab
„Copenhagen“, 110 læster, Fabritius & Wever
„Frue Margaretha“, 110 læster,
„Adriane“, 60 læster og
„Dannemarks Velfærd“, 55 læster, der alle tilhørte de Coninck &
Reiersen og ligesom de to ovennævnte var destineret til Vestindien.

Forestilling 21. april 1782, kgl. resolution 22. april
„Sahra“, 48 læster, konferensråd Niels Ryberg
„Anna Bolette“, 48 læster, købmand Andreas Buntzen
„Kongen af Danmark“, 50 læster, og
„Prins Friedrich“, 50 læster.

Begge de sidstnævnte tilhørte købmand Johan Friderich Goede, der
ønskede „Kongen af Danmark“ i Middelhavsfart og „Prins Friedrich“
til Vestindien. „Sahra“ var destineret til Færøerne, „Anna Bolette“
til Middelhavsfart.

Forestilling 5. maj 1782, kgl. resolution 22. maj
„Fru Cornelia Theodora“, 100 læster, de Coninck & Reiersen, til
Vestindiefart.
„Mathilda“, 90 læster, købmændene Gilroy & Miln i Christiansund,
til Amsterdam og videre.
„Expedition“, 65 læster, Johan Smith i Trondhjem, i Vestindiefart.
„Charlotte“, 80 læster, der ligeledes ejedes og desuden førtes af
Johan Smith, som ønskede pas til skibet til fart til Trondhjem.
„Fredericus“, 100 læster, Frølich & Co., der ønskede pas til fart til
København.
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Forestilling 12. maj 1782, kgl. resolution 22. maj
„Den unge Andreas“, 80 læster, Købmand Andreas Buntzen
„Anatolia“, 100 læster, de Coninck & Reiersen, og
„Anna Bolette“, 100 læster, købmand Rasmus Sternberg Selmer

Forestilling 29. maj 1782, kgl. resolution 6. juni
„Anna Cathrine“, 125 læster, tilhørende købmand Hans Jørgen Blom
og medredere i Holmstrand. De ønskede skibet i Middelhavsfart.
„Concordia“, 80 læster, etatsråd Joost van Hemert & Sønner.
Skibet lå i Amsterdam, og der er intet nævnt om den tilsigtede fart.
„Neptunus“, 60 læster, tilhørende købmand John Schuttleworth i
Helsingør, der ønskede skibet til Hull eller London.
„Den junge Cornelis“, 50 læster, de Coninck & Reiersen.
„Freeden“, 70 læster, der ligeledes ejedes af de Coninck & Reiersen.
Begge skibe ønskedes i fart på Europa.
„Fru Ingeborg“, 100 læster, tilhørende agent Weisvoigt i Amsterdam.
Skipperen hed Niels Nielsen og var formentlig dansk. Skibet var
destineret til Vestindien.

Den danske regering havde nu gennem længere tid, for at rederne
bedst muligt kunne udnytte de gunstige omstændigheder, udstedt sø
pas udenfor den almindelige fremgangsmåde, og den lod derfor op
sætte en liste over samtlige i udlandet indkøbte skibe. Fortegnelsen
kendes fra et eksemplar i Søetatens arkiv under fabrikmesterkontoret
og har derfor formentlig forbindelse med fabrikmesterembedets over
vejelser om virkningen af støttelovgivningen overfor skibsbygnings erhvervet. Listen meddeles i det følgende. Vi vil genfinde de skibe,
som foran er nævnt, men af hensyn til de detaillerede oplysninger om
skibenes førere og de destinationer, skibene var bestemt til, vil det
være naturligt at give listen i sin helhed. Da de skibe, som er nævnt
i kollegiets forestillinger af 12. og 29. maj 1782 ikke findes på listen,
mens alle de øvrige er medtaget, må den være affattet ved udgangen
af april måned, da man utvivlsomt regnede med, at denne epoke
snart var ved at afsluttes.

Fortegnelse over de af adskillige Kongelige Undersaatter i fremmed Havne indkiøbte skibe

KT
Skibenes Navne

Kiøbernes Navne

Agenterne de Goninck
& Reiersen
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

i Byen Helsingør
2
3
4
5
6
7
8
9
IO
11

12

Wenskab
Hændelsen
Morgenstierne
Uventelig
Eenigheden
Kronborg
ByenTrondhiem
Den frie Gave
Printz Friderich
Staden Altona
Aldrig fuldkom
ment
Længe Ønsket
Standhaftig
heden
Neptunus
Taknemmelig
heden
Anna

Skibenes
angivne
Skibenes
Dræ|tighed Indkiøbssted
(læster)

.
NT
Skippernes Navne

Skibenes Bestemmelses
Stæder

Middellandske Søe

Ostende

Christ. A. Walløer

70
120
150
65
225
31
60
75
52
180
120

Barcellona
Allicante
St. Anders
Marseille
Allicante
Marseille
Livorno
Marseille
Wenedig
Smirna
Cette

Mare Medet.
Adrian Jurians
Jørgen Henr. Gerdts
do.
Jan Glaasz
do.
do.
Pieter Stuck
Hans C. N. Maark Middelhavet
Nicolay Kaysen
Barcellona
Hans Madsen
Xante
Cette og andre Steder
Christen Nielsen
Xante og andre Steder
Jens P. Krag
Henrich StrootmannOstende
Ostende og andre Steder
Knud Galleifsen

130
90

Smirna
Marseille

Madrine Rijding
Jens Thommesen

do.
Cette og andre Steder

110
.90

Cette
Toulon

Cornelius Claas
Niels Porte

Holland og andre Steder
Ostende og andre Steder

110

Marseille

Barcellona, Cette, Ostende
og andre Steder
Cette, Ostende og andre
Hans Henrichs
Steder
Marseille, Cette, Ostende
Dirch Vark, Dirk
og andre Steder
Zoon
Christen Jørgensen Ostende og andre Steder
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do.
do.

13
14

do.
do.

15
i6

do.

17

do.

i8 Welbetænkt

100

Barcellona

do.

19 Søe Hesten

110

do.

do.

20 Frue Cornelia

50

Marseille

Niels P. Krag

O
CO

do.

21 Oprigtigheden

Neapolis

do.

Rotterdam

do.

22 Jacob &
Hermann
23 Tilfredsheden

do.

24 Wenskab

Neapolis

do.

25 GodtHaab

do.

26 Virksomheden

Palma paa
Majorca
Rotterdam

do.

27 Det yngste Bam

do.

do.

28 Haabet

Guinea

do.

29 St. Thomas

Marseille

do.

30 Agtsomheden

Genua

do.
do.

31 Neutraliteten
32 Brødrene

Smyrna
Ostende

do.

33 Uforskrækket

Rotterdam

do.

34 God Fortune

Marseille

do.

35 Gastanie Træet

Rotterdam

Marseille

Andreas C. Kaarsgaard
Hans J. Groot

Livorno, Xante, Ostende
og andre Steder
liige her til Staden

Mathias P. Winther Gette, Barcellona, Ostende,
Hamburg og andre Steder
Dirk Tonnesen
Marseille, Cette, Ostende
og andre Steder
Sijbrant Gaasze
do.

Marseille, Barcellona og
andre Steder
Ary Krul
Marseille, Barcellona og
andre Steder
Barent Baade
Ostende, Hamburg,
Altona og andre Steder
Eldert R. Meeur
Cette, Ostende, Hamburg
og andre Steder
Jan R. Echels
Ostende, Hamburg,
Altona og andre Steder
Volkert Johannes
do.
Hans Pleen
Marseille, Cette,
Barcellona, Smirna og
andre Steder
Guzeppe Azim
Cette, Barcellona,
Ostende, Hamburg og
andre Steder
Hans Nissen
Cette, Barcellona,
Ostende, Hamburg og
andre Steder
Jacobus v. d. Plaats Riga, Libau, Windau og
andre Steder
Jens J. Arfsten

Kiøbernes Navne

Skibenes Navne

Skibenes
Skibenes
angivne
Drægtighed Indkiøbssted
(læster)

Skippernes Navne

Skibenes Bestemmelses
Stæder

36 Stadt
Copenhagen
Ceres
37
38 Cronborg

70

Nizza

Peter A. Rasvag

Marseille og andre Steder

50
80

Mallaga
Withby

Christian Ibsen
Nicolay Holbech

Barcellona og andre Steder
Bourdeaux og andre Steder

39 Magdalena

60

Neapolis

Jeppe O. Bonse

Andreas Buntzen

40 Frau Adriana

40

Cadix

Ewald Hemsen

Vestindiske
Handels-Selskab
Selbye, Dungan og
Thomson
Obrist Lieutenant
Röepstorff

41 Henrich Carl

200

Amsterdam

Adrian Clemens

Genua eller Middelhavet
og andre Steder
Middelhavet og andre
Steder
liige her til Staden

42 Windskibeligheden
43 Den Kiække

120

Amsterdam

Pieter Jacobs

liigeledes her til Staden

120

London

Etatsraad Joost von
Hemert og Sønner

44 Elisabeth

65

Ostende

Agent Thalbitzer

45 Flittigheden

34

Middelborg i
Holland

Corck i Irland og derfra
til Eylandene Madera,
Granada, St. Thomas og
siden tilbage her til Staden
Bourdeaux, Martinique,
Nicolaas Rolofs
Guadeloupe, St. Thomas
og tilbage her til Staden
Cornelius van Myen Dominique, Granada,
St. Vincent, St. Thomas
og tilbage her til Staden
Corck, Lissabon, Madera,
Lieutenant Lind
St. Thomas og derfra
holm
tilbage her til Staden
St. Thomas og derfra
Niels M. Kiøbke
tilbage her til Staden

ditto

Kiøbmændene
Frölich & C®.

46 De trende Systre

13°

London

47 Bernhardina

140

Amsterdam

Capt. Lieut. Grieb

110

Kiøbmændene
Bruhn & Dietze
Christian Ibsen
Kiøbmændene Lund &
Chapman i Helsingør
ditto

Guadeloupe, St. Thomas
og derfra her til Staden
St. Thomas

130

Amsterdam

Friderich Görrisen

150

Amsterdam

Jacob Rønne

95

Ostende

51 Resolutionen

90

Amsterdam

52 Augustus

64

ditto

ditto

53 Sophia

40

ditto

ditto

40

Barcellona

ditto

54 Fru Theodora
Johanna
55 Forsigtigheden
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Rotterdam

ditto

56 Roskilde

120

Genua

ditto

57 Forhaabningen

120

Barcellona

ditto
ditto

58 Dronninggaard
59 Frieheden

127
70

Barcellona
Amsterdam

ditto

60 Den Junge Jan

130

Amsterdam

ej opgivet

Amsterdam

Gijsbrecht Moelsen Corck i Irland og derfra
til St. Thomas
Christ. Christensen St. Thomas og tilbage her
til Staden
Østersøen, Bugten af
Marcus Smidt
Frankrig og Middelhavet
Reineck O. Wisser Bugten af Frankrig og
Middelhavet
Andreas W. Schack Ostende, Holland,
Hamburg og andre Steder
Cornelius van Sauv Marseille, Cette,
Barcellona, Smirna og
andre Steder
Ostende, Hamburg,
Barend Nannings
Altona, Holland og andre
Steder
Ostende, Hamburg,
Math. Petersen
Altona og andre Steder
do. do. do. do.
Melff. H. Frorechs
Thysz Hansz
St. Thomas og her tilbage
igen eller til Altona
til Suriname og derfra
Jan Kiel
tilbage her til Staden
Lieutenant Janson St. Thomas

Agenterne de Goninck
& Reiersen
ditto

Vestindiske
Handels-Selskab
Agenterne de Goninck
& Reiersen
ditto

61 St. Thomas

62 Frue Margaretha
63 Adriane

I IO

80

Rotterdam
ditto

Suriname og over
St. Thomas her til Staden
H. N. Scharenhout Havre de Grace, Martinique
og tilbage hertil Staden
M. Klausen

III

Agenterne Selby,
48 Emdrup Gaard
Dungan og Thomson
Østersøisk og Guineiske 49 Grevinde
Handels-Selskab
Schimmelmann
50 Retfærdigheden
Agent Thalbitzer

Kiøbernes Navne

ditto

Skibenes Navne

64 Danmarks
Welfærd

Skibenes
Skibenes
angivne
Drægtighed Indkiøbssted
(læster)

Skippernes Navne

170

London

M. J. Wilier

Bugten af Frankrig,
Middelhavet og andre
Steder
lige her til Staden

110

Tinmouth

C. Jansen

Cette og andre Steder

Færøe og derfra her til
Staden
Middelhavet og andre
Steder
Middelhavet og derfra
her til Staden
St. Thomas og derfra her
til Staden
St. Thomas og tilbage her
til Staden
Amsterdam og videre

Willem Cornelise

65 Gehejmeraad
Rosenkrantz
66 Copenhagen
67 Sahra

48

Rotterdam

Petter Hansen

Kiøbmand
Andreas Buntzen
Kiøbmand Johan
Friderich Goode
ditto

68 Anna Bolette

48

Amsterdam

A. Christiansen

69 Kongen af
Dannemark
70 Prints Friderich

50

Weymouth

P. Rieverts

50

Amsterdam

P. C. Krag

Agenterne de Coninck
& Reiersen
Kiøbmændene
Gilroy & Miln
Johan Smith

71 Fru Cornelia
Theodora
72 Matilda

100

ditto

Henrich Belmer

90

Livorno

Wilhelm Mains

73 Expedition

65

Amsterdam

Peter Alstrup

ditto
Kiøbmand Andreas
Buntzen

74 Charlotta
75 Den unge
Andreas

80
80

ditto
ditto

7065 Læster

Eieren selv
Peter Carstensen

St. Thomas og tilbage her
til Staden
til Trondhiem
Middelhavet eller andre
Steder og derfra tilbage til
denne Stad

12

ditto

I

55

Det Østersøiske
Handels Selskab
Conferensraad
Fabritius & Wewer
Conferensraad Ryberg

75 Skibe

Skibenes Bestemmelses
S tæder
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En del af de københavnske redere og et par af handelskompagnierne
var deltagere i denne handel samt nogle helsingørske handelsmænd
og iøvrigt også enkelte nordmænd, men ellers var det de Coninck &
Reiersen, der ganske lagde beslag på opmærksomheden, ligesom det
også var dette firma, der så kraftigt havde taget initiativet til den
hele sag. Det fremgår af listens oplysninger, at skibene især indkøbtes
i middelhavsegnene, franske, spanske og italienske havne, ofte vel
hollandske skibe, der var „strandet“ på grund af krigen, og hvis
redere gerne så skibene overført til neutralt flag, og så naturligvis
i Nederlandene. Ostende, der lå i den kejserlige del af Nederlandene,
var et centralt punkt i de Conincks virksomhed. I periodens begyn
delse gik rejserne bortset fra det først nævnte eksempel fra 20. maj
1781 udelukkende til europæiske havne. Først langt hen i perioden
kom Vestindien rigtig med i billedet, og i denne handel deltog de Co
ninck kun med et par togter, efter at nogle københavnske huse havde
begyndt her. Disse havde i efteråret 1781 presset regeringen til også
at lukke op for den vestindiske handel, først til de danske øer, men
fra foråret 1782 også til de krigsførende magters besiddelser i Vest
indien. Fra da af var der to kollegier, som fik med ekspeditionen af
passene at gøre. Ved reskript af 19. juni 1782 indførtes den ordning,
at alle vestindiefarere skulle have latinske søpas for rejser i den vest
indiske og amerikanske fart, såvel til fremmede øer og steder som til
kongens egne, gennem Vestindisk Guineisk Rente- og General told
kammer, mens alle øvrige latinske søpas såvel som samtlige algierske
pas udstedtes gennem Kommerce Kollegiet. Forøvrigt skete der
mange overtrædelser med disse pas, idet adskillige skippere ved deres
hjemkomst ikke afleverede de latinske søpas, de havde fået udleveret,
men benyttede dem til én eller flere nye rejser. Det måtte derfor ved
reskript af 14. februar 1784 indskærpes, at samtlige pas, både latinske
og algierske, efter endt rejse skulle tilbageleveres.
Det er vanskeligt at sige, hvorvidt andre bestemmelser, for eksempel
dem om at skipperne skulle være danske statsborgere, blev overholdt.
Det ser efter sprogformerne at dømme ud til, at henved halvdelen af
de på foranstående fortegnelse anførte skippere må have været frem8
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mede og ofte hollændere, og man var iøvrigt også på grund af mangel
på skippere nødsaget til at godtage folk, som man ikke før ville have
anerkendt, og anvende sætteskippere. I maj 1782 frafaldt man kravet
om at der kun måtte anvendes indenlandske skippere med borgerskab,
men denne lempelse bortfaldt påny ved cirkulæret af 2. oktober 1784,
og i et cancelli promemorie af 9. oktober 1784 til stiftsbefalingsman
den i Christiansand siges det udtrykkeligt, at mangelen på skippere
med borgerskab er aftaget, og at det derfor ikke vil være vanskeligt
for rederne at få skippere til deres fartøjer. Det store pres, som krigs
forholdene havde medført, var nu faldet bort.
Det fremgår af et bilag til fortegnelsen, at man var imponeret af
de Conincks indsats, idet der er foretaget en udregning af, hvor meget
han tegnede sig for. Det blev til ialt 49 skibe af listens 75, altså de
to trediedele, og så havde man endda ikke nået at medtage de sidste
tre af hans skibe på tilsammen 220 kommercelæster, der var bevilget
d. 22. maj og 6. juni. Når det ligeledes er udregnet, at det med de
49 ialt drejede sig om 4860 kommercelæster, hvortil der behøvedes
870 matroser med en månedlig hyre af 12 rdlr. eller i et helt år
116.640 rdlr., må det vel opfattes som et merkantilistisk hjertesuk
over, at dette beløb formentlig gik helt udenom dansk økonomi.
Der forelå pligt for de enkelte toldsteder til årligt at opgive, hvad
der fandtes af hjemmehørende skibe indenfor deres distrikt. Disse
lister er en meget vigtig kilde til forskning af den danske koffardiflådes omfang. Da de undertiden mangler, må man formode, at
ordren ikke altid blev overholdt, og pligten blev da også indskærpet

Af de mange i artiklen omtalte skibe, købt i udlandet, findes næppe afbildnin
ger. De store vestindiefarere har dog i type ikke været meget forskellig fra
fregatten „Roepstorff“, bygget 1778 til generalguvernør U. W. Roepstorff;
154 clstr. (godt 300 tons). I beg. af 1780’erne tilhørte den de Goninck &
Reiersen. Model bygget af civilingeniør Tage Blum og konservator Christian
Nielsen efter originaltegninger på Rigsarkivet. Handels- og Søfartsmuseet.

The frigate “Roepstorff” was built in 1778 for the West Indian trade. In the
I78o3s it belonged to the firm de Coninck & Reiersen.
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ved et promemorie af 20. november 1781. Der er den ejendommelig
hed, at bortset fra et enkelt er intet af de skibe, som foran er omtalt
som indkøbt af de Coninck i udlandet optaget i listerne. I 1779 ejede
han ifølge den lovpligtige liste en fregat „De tre Søstre“, 106^ læster,
og brigantinen „De junge Friederich“, 62
læster, der begge var
byggede i Flensborg. I 1784, fra hvilket år vi har bevaret en liste, er
der som tilhørende ham kun anført 9 skibe på ialt 1040% læster. Af
disse var de tre byggede indenfor dansk statsområde, og de øvrige var
indkøbt og bygget i udlandet, men af de forannævnte genfinder vi
kun briggen „Jacob & Hermann“. Det måtte jo snarest betyde, at
de Coninck efter den korte periode med de store chancer har solgt
skibene igen, men det forekommer dog mærkeligt, at det allerede sker
inden 1784. Det må også anføres, at i den senere omtalte bataviske
sag fra 1796-97 forekommer skibe med navnene „Brødrene“ og
„Velbetænkt“, der formentlig må være de samme, som vi kender fra
1781-82, men der er naturligvis også den mulighed, at disse ikke blev
hjemskrevet i København. Det må dog siges, at det er et meget mær
keligt forhold, at ingen af de halvhundrede skibe optræder i de køben
havnske skibslister. Forklaringen er måske simpelthen den, at skibene
i virkeligheden var hollandske. Såfremt dette er tilfældet, kan det ikke
have været ubekendt for myndighederne, og i så tilfælde har det hele
været et spilfægteri såvel fra redernes som fra regeringens side.
I de følgende år udviklede de Conincks forretning sig stærkt. I
1787 overtog et konsortium Pingel, Meyer, Prætorius & Co., hvori

Algiersk (ell. „tyrkisk“) søpas fra 1700-tallets slutn. Kobberstukket, ikke ud
fyldt formular, trykt på pergament. Fra 1740’rne havde Danmark afsluttet
traktat med „barbareskstaterne“ i Nordafrika, hvorefter piraterne afholdt sig
fra at overfalde skibe i besiddelse af et sådant pas. Øverste stykke blev afklip
pet efter bølgelinjen og sendt til barbareskerne, så de ved at tilpasse det efter
linjen kunne identificere skibet som dansk. De kunne jo ikke læse den danske
tekst. Almindelige søpas var på latin. Handels- og Søfartsmuseet.
Algerian passport for Danish ships trading in the Mediterranean; second half
of the 18th century. North African corsairs would, according to treaties, refrain
from plundering ships with such a passport.
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de Coninck optræder med Vio af interesserne, boet efter det fallerede
Østersøisk-Guineiske Handelsselskab, hvorved konsorterne under for
delagtige vilkår overtog hele kompagniets flåde på 37 skibe, som kom
til god nytte i de følgende år. Under revolutionskrigene, da Holland
i 1795 havde etableret sig som „Den bataviske Republik“ i nært for
bund med Frankrig, kom det hollandsk-ostindiske kompagni i svære
vanskeligheder med hensyn til aftageisen af sine koloniprodukter og
måtte derfor se sig om efter assistance. De Coninck så her sin store
chance, men løb også en stor risiko, idet han fra oktober 1796 trådte
i forhandling med kompagniet om et samlet køb af en stor del af dets
varelager. Det blev til den bataviske kontrakt, sluttet i Amsterdam
i. april 1797 mellem de to parter. Under en priseretssag vedrørende
beslaglæggelse af et af de Conincks skibe, der blev anvendt i denne
affære, bedømtes entreprisen til at omfatte et beløb af 19 millioner
gylden og til at kræve transporter ved hjælp af 38 skibe af middel
størrelse, hvoriblandt som nævnt „Brødrene“, „Velbetænkt“ og des
uden „Dronninggaard“ deltog. Det var selv efter tidens store forhold
en forretning af uhyre dimensioner, og den må have anspændt hans
firma stærkt. Han oprettede et kontor i Batavia og til at varetage
firmaets interesser i sagen engageredes som superkargo - meget prak
tisk - bl. a. den danske konsul, A. Fugl. Da udgifterne til assurance
af skibe og ladninger ville beløbe sig til uhyre summer, og erstatnin
gerne i beslaglæggelsestilfælde ville blive problematiske at få et heldigt
resultat ud af, bl. a. fordi det ville blive vanskeligt at bevise den neu
trale ejendomsret især overfor engelske priseretsdomstole, bestemte
han sig til selv at overtage risikoen, og han hævdede siden, at det

I den florissante handelsperiode i sidste halvdel af 1700-tallet vrimlede Kø
benhavns havn af danske og fremmede skibe, som M. Bangs lidt naive farve
lagte tegning fra 1786 giver indtryk af. Skibene ligger på yderreden, hvorfra
blikket går mod syd over byens mange tårne. Handels- og Søfartsmuseet.
Copenhagen from the outer-roads, 1786. During this boom period for neutral
Denmark, the harbour of the capital was thronged with Danish and foreign
ships.
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havde betalt sig. Ellers har han ikke røbet hverken sine egne fornem
melser og overvejelser under hele forretningens forløb eller dens øko
nomiske resultat. Det var en forretningshemmelighed, som købman
den ikke røbede hverken overfor sin samtid eller sin eftertid.
Det ville være fristende at komme nærmere ind på de Conincks og
hans samtids navngivning af deres skibe, men det må i denne forbin
delse kun blive antydningsvis. Nogle af navnene opkalder familie
medlemmer eller andre private forbindelser. En række navne som
„Venskab“, „Enigheden“, „Standhaftigheden“, „Taknemmelighe
den“, „Tilfredsheden“, „Virksomheden“, „Agtsomheden“ og „Op
rigtigheden“ afspejler, at vi befinder os i borgerdydens tidsalder.
„Neutraliteten“ antyder et historisk træk i tiden, måske også et mere
eller mindre fromt ønske, men navne som „Aldrig fuldkomment“,
„Længe Ønsket“, „Velbetænkt“ og „Uforskrækket“ må afspejle den
driftige og heldige, men også dristige købmands målbevidsthed og
intention, og tillige et særligt lune, han må have været i besiddelse af.
De Conincks position i datiden er velbekendt, også at han var en
af tidens mest velhavende forretningsmænd, der som vinterbolig i
København erhvervede det senere Moltke’ske palæ i Bredgade (nu
Håndværkerforeningen) og om sommeren boede på „Næsseslottet“,
som han opførte ved „Dronninggård“, som han ejede sammen med en
række andre ejendomme i nærheden. Han havde ikke nogen „salon“
i København, som flere af tidens handelsfyrster omgav sig med, men
han skabte på „Næsseslottet“ med dets stemningshave et milieu af
stor kulturhistorisk interesse. Dette som så meget andet denne frem
ragende mand vedrørende hører dog hen i en anden sammenhæng.
Han er omtalt forskellige steder i litteraturen, men han har endnu
ikke fundet den biograf, som hans virksomhed og position gør ham
fortjent til. Det har han endnu tilgode.

NOTER
Emnet er blandt andre forfattere behandlet af Ole Feldbæk: Dansk neutralitets
politik under krigen 1778-1783, Kbh. 1971, hvortil henvises.
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løvrigt er som kilder anvendt Kommercekollegiets forestillingsprotokol for
1781 og 1782 samt de citerede promemorier og cirkulærer.
Købet af det kgl. oktr. østersøisk-guineiske handelsskabs aktiver er omtalt af
Knud Klem i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1970, p. 48 ff., og den
bataviske kontrakt i Johannes Werner: Christian Wilhelm Duntzfeldt. En
dansk storkøbmand fra den Glimrende Handelsperiode. Kbh. 1927, p. 79 ff.

HOW DENMARK’S NEUTRALITY,
PARTICULARLY FROM 1781-82, WAS UTILIZED
BY FRÉDÉRIC DE CONINCK AND
OTHER SHIPOWNERS
Summary

In a decree of 18th March 1776 the Danish government granted subsidies
for the building of ships in Denmark and also placed a duty on ships built
abroad and brought to Denmark. In addition it gave armoured merchant ships
the monopoly of the route to the West Indies. However the war years which
followed were to create such a demand for neutral shipping, particularly after
England declared war against the Dutch in December 1780, that these pro
tective measures were gradually abandoned and any vessel was allowed to
make the West Indies run. It was thanks to the initiative of Frédéric de Coninck
that the Danish government gave vessels purchased abroad by Danish ship
owners a permit to sail direct from one foreign port to another, provided that
both ship and cargo were Danish and the captain and the majority of the crew
were Danish citizens. Seventy-five vessels, 7065 lasts in all, were fitted out in
this way during the period the war lasted (1781-82) and of these the house
of de Coninck owned forty-nine, or two thirds of the total. In 1783 peace was
signed in Versailles but in a later war, when Holland as the Batavian Republic
was allied with France, the Dutch East India Company had difficulty in ex
porting its goods from the East Indies and signed the “Batavian Contract”
with de Coninck on the ist April 1797. About 19 million guilders worth of
goods were involved and thirty-eight medium sized ships were needed to trans
port them. That was an enormous piece of business for those times and a
clear indication both of de Coninck’s abilities as a merchant and the prestige
in which he was held by international banking and diplomatic circles con
cerned with prize law suits and similar cases in those unusual times.

MARITIME SMÂARTIKLER
ET AR I VESTINDIENS TEGN
Handels- og Søfartsmuseets årbog beskæftiger sig i år en del med det gamle
Dansk Vestindien. I juni-juli 1973 har Danmark haft besøg af 200 vestindere
med guvernøren, dr. Melvin H. Evans, i spidsen som et led i den udveksling,
der nu i flere år har fundet sted mellem Danmark og øerne med gensidige
besøg skiftevis hos hinanden hvert andet år. Dansk Vestindisk Selskab står for
de danske arrangementer, mens de to søsterorganisationer Friends of Denmark
Societies på St. Croix og St. Thomas sørger for dem derude på Virgin Islands.
Når der er vestindisk besøg i Danmark, går turen altid før eller senere op
til Kronborg, ikke mindst for at studere samlingerne fra Dansk Vestindien på
Handels- og Søfartsmuseet. I anledning af besøget søndag 1. juli 1973 havde
museet arrangeret en lille udstilling „Ukendte billeder fra det gamle Dansk
Vestindien“ (Pictures from the U.S. Virgin Islands under Danish Flag). I
museets magasiner, arkiv og fotosamling gemmer der sig en rigdom af interes
sant stof fra øerne, ikke mindst billedstof, som der ikke er plads til at vise i
den permanente udstilling, og som de færreste har haft lejlighed til at se. Et
passende udvalg af dette materiale blev fundet frem og vist i udstillingen. Blot
for at nævne et par ting: førkolombianske karibiske stenøkser, et 1700-tals
signet fra de „danske amerikanske ej lande“, en blyplombe fra det gamle Vest
indiske kompagni, det originale udnævnelsesbrev for øens sidste danske guver
nør L. C. Helweg-Larsen 1913, det berømte maleri af Hugo Larsen: Nanna
med barnet, akvareller af Frederik von Scholten, studier i olie af Fr. Visby og
en lang række farvelagte tegninger, gamle fotos osv.
På udstillingen vistes også den berømte blyantstegning, forestillende general
guvernør Peter von Scholten ved sit skrivebord i guvernementshuset i Christiansted. Først for ganske nylig er det lykkedes os at fastslå, at den er tegnet
af pastor Henry Morton fra Philadelphia, som tilbragte nogle måneder på
øerne i 1843-44. Mortons genfundne, meget charmerende tegninger er for
øvrigt under udgivelse i år, foranstaltet af Dansk Vestindisk Selskab og Land
marks Society på St. Croix.
Peter Carl Frederik von Scholten har i mangfoldige år været miskendt her
hjemme. Som bekendt var han, der herskede næsten som en lille konge på de
små tropeøer, under hele sin regeringstid udsat for personlige chikanerier og
misundelse, og da han den 3. juli 1848 i Frederiksted erklærede slaveriet for

Generalguvernør Peter von Scholten (1784-1854) siddende ved sit skrivebord
i guvernementsbygningen i Christiansted på St. Croix. Det var „Massa Peter“
som d. 3. juli 1848 proklamerede slaveriets afskaffelse i Dansk Vestindien.
Blyantstegning 1843-44 af pastor Henry Morton, Philadelphia, Handels- og
Søfartsmuseet.
Governor General Peter von Scholten at his desk in Government House, Chri
stiansted, St. Croix, 1843-44. On July 3, 1848, “Massa Peter” as he is still
called proclaimed the abolition of slavery in the Danish West Indies. The first
popularly elected Governor of the U.S. Virgin Islands, Dr. Melvin H. Evans,
has now declared July 3 a national holiday in memory of this.

afskaffet, resulterede denne handling, som var fremtvunget af et truende oprør
blandt slaverne, i pinlige retsforfølgelser i Danmark. Han blev i sidste instans
frikendt ved Højesteret, men han var en nedbrudt mand og døde kort efter
(1854)På øerne anerkendes „Massa Peter“, som han kaldes, nu som et af de ædle
ste mennesker, Danmark har sendt derover, og hans humanitet og forståelse
for slavernes kår, der bl. a. resulterede i anlæggelse af en række skoler for
slavernes børn - noget dengang ganske uhørt - og endte med slaveriets op
hævelse, roses højt. Også i Danmark er man i vide kredse ved at forstå, at
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Da Peter von Scholten kom hjem i 1848 efter at have ophævet slaveriet, blev
han anklaget og dømt her, men blev dog til slut frikendt af Højesteret 1852.
Han døde et par år efter som en nedbrudt mand. Handels- og Søfartsmuseet
ejer dette portrætfoto af ham fra hans sidste år.

When Peter von Scholten returned to Denmark in 1848 he was tried in court
and sentenced to be dismissed from his post, though the Supreme Court ex
onerated him in 1852. Nevertheless, he was a broken man and died two years
later. Photo from his last years.
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På 125-års dagen for slaveriets ophævelse, d. 3. juli 1973, blev det von Scholtenske familiemausolæum på Assistens kirkegård i København efter at være
blevet restaureret erklæret for historisk grav. I mausolæet hviler bl. a. Peter
von Scholten, hans hustru og hans far, Casimir von Scholten, der havde været
guvernør på St. Thomas. Tegning af Ingvar Zangenberg.

The von Scholten Mausoleum in the Assistens Cemetery in Copenhagen was
restored in 1973 and declared a (Chistoric tomb" on the 125th anniversary
of the abolition of slavery, July 3rd, 1973.
den af legeme så lille person var en af Danmarks store mænd, hvis navn ikke
må gå i glemmebogen.
Guvernør Melvin H. Evans, der er uddannet og har virket som læge, til
trådte i 1971 sit høje embede som den første folkevalgte guvernør over
Virgin Islands. Han, der selv har afrikanske forfædre, har erklæret den 3. juli
for årlig national festdag i det tidligere Dansk Vestindien. I år er det 125 år
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siden Peter von Scholten erklærede slaveriet for ophævet, og på netop denne
dag samledes de vestindiske gæster med deres danske venner på Assistens
kirkegård i København, hvor det von Scholtenske familiemausoleum findes.
Her er bl. a. Peter, hans hustru og hans far Casimir, der 1800-01 og igen
1803—07 var guvernør på St. Thomas, bisat. Mausoleet, der er opført i tidens
typiske nygotiske stil, er i anledning af besøget blevet restaureret på foranled
ning af Dansk Vestindisk Selskab med bidrag fra Fonden til Fædrelandets Vel
og under sagkyndig bistand fra Nationalmuseet. Arkitekt Kaj Fischer har
stået for arbejdet.
En broncetavle er blevet opsat med følgende ordlyd:
Peter von Scholten
Generalguvernør over Dansk Vestindien
1827-1848
Ærefuldt bragte han ved sin proklamering den 3. juli 1848 slaveriet
til ophør på vore tropeøer.
Den 3. juli 1973 blev dette gravkapel af Københavns Magistrat
erklæret historisk grav som monument over Peter von Scholten og
hans humanitære virke i Dansk Vestindien.
Kapellet er 1973 restaureret af Dansk Vestindisk Selskab med støtte
fra Fonden til Fædrelandets Vel.
Tavlen blev afsløret af borgmester Børge Schmidt, og guvernøren nedlagde en
krans på generalguvernørens sarkofag.
Næste dag, den 4. juli, på USA’s nationaldag, holdt guvernøren hovedtalen
under Rebildfestlighedeme.
Uden tvivl vil man også i Danmark i fremtiden få øjnene op for, at Peter
von Scholtens indsats var af umådelig stor betydning. Han fik af sin samtid
kun liden tak, men ikke mindst vor generation med dens ændrede indstilling
til kolonitidens historie vil kunne give ham den anerkendelse, han havde for
tjent i levende live.
Henning Henningsen

IB ANDERSENS TROPETEGNINGER

En af Handels- og Søfartsmuseets største nyerhvervelser i dette år er Ib An
dersens tegninger fra de gamle danske tropekolonier. Ib Andersen blev født
1907 og døde 1969. De ca. 400 tegninger støttes af ca. 4000 negativer optaget
af fru Nanna Ib Andersen, og erhvervet af museet sammen med tegningerne.
Denne lille introduktion til samlingen, som museets gæster i de kommende år
vil få at se i udstillingsrummene, er delvis blevet til ved samtale med fru
Nanna Ib Andersen.

Ib Andersen tegner på stranden ud for Tranquebar. Som altid er han omgivet
af nysgerrige indfødte. I forgrunden Joseph, den indiske „bodyguard“, der
med en parasol skærmer tegneren mod den brændende sol. Nanna Ib Ander
sen fot.
Ib Andersen, the Danish artist whose drawings of the former Danish posses
sions in the Virgin Islands, Ghana and India, have been acquired by the
Danish Maritime Museum, at work on the beach near the little town of
Tranquebar, south of Madras. Nanna lb Andersen phot.

Tegningerne fra de gamle danske besiddelser har deres egen historie, og i
Ib Andersens store og alsidige produktion udgør de en helhed. Det var derfor
i høj grad ønskeligt at holde samlingen intakt, og da Handels- og Søfarts
museet blandt sine arbejdsområder har besejlingen og handelen på disse steder,
har tegningerne såvel som fotografierne fundet deres rette plads som doku
mentarisk materiale i museets samlinger.
Umiddelbart efter krigens afslutning i 1945 planlagde forlagsboghandler
Poul Westermann et flerbinds værk om vore gamle tropekoloniers historie.
Kyndige fagfolk skulle skrive teksten til de enkelte afsnit om dansk Vestindien,
Guldkysten og de gamle danske handelspladser på Indiens østkyst, Tranquebar
i syd og Frederiksnagore (Serampore) i nord, og værket skulle foruden med
samtidigt billedmateriale illustreres med tegninger og fotografier af stederne
med de mange levn fra den danske tid.
Illustrationsopgaven blev overdraget Ib Andersen, der på forlagets regning
skulle rejse ud, og fru Nanna Ib Andersen, der skulle ledsage sin mand som

Fiskerlandsby nord for Tranquebar. Blæklaveret tegning udført af Ib Andersen
december 1948.
Fishing village north oj Tranquebar Dec. 1948. Drawing in pen and ink by
lb Andersen, who perfected this technique.
fotograf. Ib Andersen var rejsevant, to gange havde han således besøgt Brasi
lien, men så kort tid efter verdenskrigens afslutning var det forbundet med
store vanskeligheder at rejse så langt. Forsynet med diverse skrivelser fra
Udenrigsministeriet og brev til guvernøren på de nu amerikanske vestindiske
øer (Virgin Islands), afrejste ægteparret i februar 1946 med m/s „Korea“,
det første danske skib der efter krigen gik over Atlanterhavet, til Washington,
hvorfra de i flere etaper fløj til St. Thomas, hvor et værelse blev lejet hos en
amerikansk præst ved navn Larsen. Fra april-maj dette år stammer bl. a.
en serie på syv farvelagte tegninger af gader og bygninger i hovedstaden
Charlotte Amalie. De seks var med i den lille udstilling som Søfartsmuseet
havde arrangeret for medlemmerne af Friends of Denmark Society ved deres
besøg på Kronborg. Da bybilledet i de forløbne årtier har ændret sig, vakte
billederne bl. a. derfor stor interesse.
St. Thomas blev øernes hovedstad på grund af sin gode naturhavn, men
St. Croix var den frugtbareste og økonomisk mest betydningsfulde 0. Her var
den jord hvor sukkerrørene kunne vokse, og her lå plantagerne med deres
hovedbygninger, kogehuse og møller byggede af koralkalk og de mindre solidt
opbyggede magasinbygninger, skure og hytter til den sorte arbejdskraft.

Ib Andersen foretager opmålinger af Zionskirken i Tranquebar. En inder assi
sterede og fru Nanna stod i skyggen og skrev målene ned. Opmålingen tog en
hel dag og endte med at Ib Andersen fik solstik. Nanna Ib Andersen fot.

Ib Andersen making a scale drawing of the Zion’s Church under the burning
sun at Tranquebar. Nanna lb Andersen phot.

Allerede fra sine studieår på Akademiets arkitektskole havde Ib Andersen
fattet interesse for den danske kolonialarkitektur, på Vestindien kendt fra de
opmålinger og fotografier som arkitekten Tyge Hvass havde foretaget af dan
ske bygninger på St. Thomas og St. Croix i 1919, et par år efter øernes salg
til U.S.A. Det var byernes huse Hvass havde tegnet, plantagerne kendte man
navnene på, men turisterne kom ikke her, og mange bygninger lå skjult i et
sammenfiltret vildnis. Kun få af de gamle hovedbygninger var vedligeholdt og
beboede, de fleste lå „hensmuldrende i tropisk sol, ødelagt af storme eller
sprængt i stykker af uhæmmet vegetation, og glemte af menneskeheden“ (Ib
Andersen cit.).
Under store praktiske vanskeligheder fik Ib Andersen lokaliseret sukker
plantagerne på St. Croix, og af tre hovedbygninger, to på St. Croix og en på
St. Jan, gennemførte han en detailleret opmåling som kunne danne grundlag
for en fuldstændig rekonstruktion. Ved siden heraf vil de mange skitsernæssige
opmålinger og blæklaverede tegninger af ruiner i landskabet give beskueren
et indtryk af en fordums herlighed, som nu i mange tilfælde ikke er mere. På
St. Croix boede ægteparret i ca. 4^ måned, det vil sige størstedelen af den
9
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tid opholdet derude varede, først i et lille hus ved vandet, senere på plantagen
„Annaly“ hos familien Lawaetz.
Til rejsen havde Ib Andersen i Danmark fået syet sig en stor brun skulder
taske af læder. Heri var et stort rum til papir og mindre rum til æskerne med
vandfarve, blyanter, pensler og flaskerne med vand og blæk. Størstedelen af
tropetegningerne er blæklaverede, det vil sige skyggede med blæk i større og
mindre koncentration, en teknik som kunstneren mestrede næsten til fuldkom
menhed. Han syntes at gammelt blæk havde så smuk en tone, derfor spurgte
han alle om de havde gammelt blæk stående. På grund af dette uensartede
blæk står laveringerne nu forskellige i tonen, adskillige er falmet over i det
brune, somom de var gjort i ægte sepia. På samme måde foretrak han gam
melt håndgjort papir. Det vidste folk og mange gav ham gamle protokoller o.l.
Mange af laveringerne bærer endnu i hjørnet protokollens oprindelige pagine
ring. Kvaliteten af blæk og papir er afgørende for om en blæklavering skal
lykkes, pen og pensel skal kunne løbe på en bestemt måde over papiret, for
blækket tørrer op i løbet af et øjeblik. Fra slutningen af 1930’rne havde Ib
Andersen eksperimenteret med blæklaveringsteknikken. Langt den største del
af Handels- og Søfartsmuseets tegninger er blæklaverede.
På St. Thomas og St. Croix var en lejet bil det helt uundværlige transport
middel. Ib Andersen sad meget i bilen for åben dør og tegnede, her var skygge
og på den nedklappede handskerumslåge stod blæk, fanær og vand. På klippe
øen St. Jan måtte kunstnerparret lade sig transportere på hesteryg, da der på
den tid kun var én bil på øen og det var en lastbil. Opholdet her var af
14 dages varighed, og de boede i et lille hus på Reef Bay.
Ib Andersens motiver var landskaber, bygningsværker og indfødte typer.
Disse tegninger blev færdiggjorte på stedet. Motivvalget blev desuden præget
af kunstnerens store interesse for den stedlige plante- og dyreverden. Til de
meget detaillerede studier af fugle, krybdyr, fisk o.l. blev objekterne dels stu
deret i naturen og dels færdiggjort ved tegnebordet hjemme efter eksemplarer,
som Ib Andersen selv indfangede og derefter formalinpræparerede. Alle disse
tegninger er forsynet med udførlige tekster: artsbetegnelse (lokal og viden
skabelig), fundomstændigheder og oplysninger om farvenuancer.
I 1947 fra februar til juni tog Ib Andersen og hans hustru afsted igen,
denne gang til Guldkysten, hvor den danske konsul i forvejen var blevet in
formeret om besøget således at arrangementet forløb på bedste måde. Få dage
efter ankomsten og i forbindelse med et besøg på Achimota College nord for
Accra, blev ved den daværende rektors velvilje en stor bungalow stillet til
ægteparrets rådighed og to boys skulle sørge for husførelsen. Herfra blev de
gamle danske forter og de få øvrige bygningsværker fra den danske tid besøgt
i lejet bil. Men også de afrikanske landsbyer, tropeskovens flora og fauna og
ikke mindst menneskene afbildedes. I sin dagbog gav Ib Andersen udtryk for
sin beundring for den indfødte afrikanske befolkning, for deres kultur, som
den hvide mand havde gjort alt for at ødelægge og undertrykke, og for de

Ib Andersens opmåling af Zionskirken. Opstalt af facaden ud mod Kongens
gade. Udført i tusch og blyant.
Pen & pencil drawing of the elevation of Zion’s Church at Tranquebar.

sorte legemers skønhed og fornemme rejsning. Denne betagelse genfindes i
både de blæklaverede og de kolorerede tegninger.
Til Indien skulle Ib Andersen have rejst alene om efteråret 1948, men også
hertil kom fru Nanna til at ledsage ham som fotograf, medhjælp ved opmå
linger og uundværlig støtte. Indien havde i 1947 løsrevet sig fra det engelske
overherredømme, så de indiske myndigheder var meget lidt tilbøjelige til at
lette tilværelsen for hvide rejsende. Rejsen varede i seks måneder, hvoraf de
fire blev tilbragt i Tranquebar, hvor parret boede i nogle værelser i Senioratet,
der på daværende tidspunkt ejedes af den svenske mission, men som oprindelig
var den gamle danske præstegård. Den ligger meget centralt i den lille kystby,
ved siden af Zionskirken og over for Jerusalemskirken.
I Indien mødte Ib Andersen også den af klassicismen prægede danske mili
tærarkitektur. Mange bygninger fra den danske tid stod tilbage i Tranquebar,
omend i fremskredent forfald. Men de glatte hvide murflader var endnu
9
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smykket med klassicistiske borter og andre dekorative detailler i 1er og stuk.
Kunstfærdigt udførte smedejernsgitre dannede den farvemæssige kontrast. Af
forsvundne eller ombyggede huse forfærdigede Ib Andersen flere rekonstruk
tionstegninger efter resultaterne af primitive udgravninger og støttet af en stak
gamle fotografier, der upåagtede lå i en skuffe i Senioratet. Dette pioner
arbejde vakte almindelig interesse og emnet blev taget op i svenskeren Sten
Åke Nilssons doktordisputats om europæisk arkitektur i Indien.
Arbejdsvilkårene var meget vanskelige, varmen var næsten uudholdelig,
sveden dryppede fra tegnerens pande og tindinger ned på papiret. Ud over et
par nonner var ægteparret de eneste hvide, og de indfødte stimlede sammen
om dem, hvor de gik og stod, de var umulige at jage væk. Den nødvendige
„bodyguard“ blev fundet i Joseph, en inder af lidt højere kaste, der havde
været med i krigen og kunne tale lidt engelsk. Han kom til Senioratet hver
morgen og gik med Ib Andersen ud i byen og terrænet og bar taske og parasol.
Også til husførelsen i Senioratet benyttede man indfødt arbejdskraft. I Indien
var ingen biler at leje, så udflugterne skete på to herrecykler, damecykler
fandtes ikke. Indiske damer cykler ikke.
Det var Ib Andersens holdning over for den opgave, han havde påtaget sig,
at give en sandfærdig skildring af det han så. Tegningerne blev lavet som en
reportage, og de er typiske for hans arbejdsform og sikre håndelag — ofte
med flere motiver på samme ark af praktisk sparsommelighed og med farveprøver i papirets kant og hjørner. Hvor det overhovedet var muligt, indsam
lede han informationer om sine emner og var kritisk i sit valg.
Dette og hans umiddelbare intense oplevelse giver tegningerne den doku
mentariske værdi, der gør samlingen af tropetegninger til en fond af viden,
som også vore efterkommere kan øse af.
Som forskningsmateriale støtter både tegninger og fotografier sig til om
hyggeligt førte dagbøger med kortskitser og topografiske anvisninger. Disse
dagbøger har fundet deres hjemsted på Det Kongelige Bibliotek.
Hanne Poulsen

SØRØVERKANONEN FRA BARKEN „FADERS MINDE“

AF NYBORG

Fra min barndomstid i Nyborg husker jeg levende, at der ved porten til et
forretnings- og pakhus på Strandvejen i stod et par kanoner, der var gravet
halvt ned i jorden for at tjene som afvisere. Huset var bygget i 1889 af konsul
Wilhelm Kruuse, men ingen kendte noget til kanonernes historie.
For et par år siden havde Handels- og Søfartsmuseet besøg af kaptajn
O. H. Christoffersen, der stammer fra Skaboeshuse, få km nord for Nyborg.
Han kom i samtalens løb, hvorunder Nyborgs skibsfart blev drøftet, helt til
fældigt ind på disse kanoner og kunne fortælle, at de havde stået ombord på

Barken „Faders Minde“ af Nyborg, bygget 1859, reder Johan Kruuse. „Kine
sermaleri“ fra 1860’eme, da barken i et par år sejlede i kystfart på Kina.
Handels- og Søfartsmuseet.
Bark “Faders Minde33 of Nyborg, painted in China in the i8603s.

barken „Faders Minde“ af Nyborg, da den i 1860’erne sejlede på kinakysten.
De var taget med for at skræmme kinesiske sørøvere fra at overfalde barken.
Kaptajn Christoffersens bedstefar, Ferdinand Christoffersen, der var født i
1847 og som senere blev fisker i Skaboeshuse, havde fortalt ham, at han selv
havde været forhyret som letmatros ombord under dens kinafart. Barken havde
været tre år borte fra Danmark; det tog %2 år at komme ud til Kina og
at
sejle hjem, men i resten af tiden havde den gået i fart mellem Hongkong og
Shanghai. På en af disse rejser måtte de forøvrigt kappe rigningen, da skibet
i en taifun lagde sig helt over på siden. De reddede sig dog ind til Hongkong,
hvor de fik en ny rig. Engang var der kommet en kinesisk sørøverdjunk langs
siden og havde affyret sine kanoner for at skræmme barken, men takket være
de medførte kanoner, der blev rullet i borde, havde piraterne ikke turdet over
falde dem. Sørøveroverfald var dengang meget almindelige langs kinakysten.
På Handels- og Søfartsmuseet havde vi fra gammel tid et såkaldt kineser-
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maleri af barken, et skibsportræt malet i Kina af en stedlig kunstner på det
sædvanlige meget tynde og skrøbelige lærred. Det må stamme fra omtalte fart.
Vi havde forøvrigt også en kopi af en votivtavle i en kirke i Antibes på den
franske middelhavskyst, som var givet af kaptajnen og styrmanden på en fransk
goëlette som tak for at de den 2. dec. 1872 efter et skibbrud var blevet reddet
af barken, der på det tidspunkt var hjemmehørende i København. Tavlen fore
stiller redningsdåden. Den er afbildet og beskrevet i museets årbog 1962,
s. 174-76.
Skibsregistreringsprotokolleme fortæller om barken, at den var bygget af
skibsbygmester P. Petersen i Nyborg 1859 og målte 145 læster (senere om
regnet til 315% tons); dens hovedmål var 113'4" X 24'2" X 14'4"; den var
bygget af eg og havde fladt spejl og middelfyldig bov med gallion med krølle.
Kendingsbogstaverne var senere NHTG.
Barken var bygget til købmand Johan Kruuse i Nyborg. Han var en af den
lille bys matadorer og drev kom-, produkt-, trælast- og grovvarehandel. Sam
tidig var han ejer af flere store sejlskibe, bl. a. bark „Kongen af Danmark“
(195 læster, bygget i Korsør 1842, forlist 1871) og fuldskib „Nordskov“ (154
læster, bygget i Nyborg 1845, opkaldt efter herregården Nordskov, forlist under
orkanen 1867 på St. Thomas; en model af den hænger som kirkeskib i Nyborg
kirke).
Johan Kruuse var født 1815 som søn af den kendte storkøbmand i Nyborg,
Hans Kruuse (1789-1847), - skibsnavnet „Faders Minde“ er tydeligt en tak
fra sønnen til sin far. Hans Kruuse havde 1836 købt hovedgården Nordskov i
Gestelev ved Ringe, og denne gård overtog og drev Johan Kruuse ved siden
af sin store forretning. Han blev britisk vicekonsul og tog ivrigt del i det
offentlige liv, bl. a. som medlem af borgerrepræsentationen i Nyborg og af
Svendborg amtsråd. Christian IX gjorde ham til etatsråd, efter at han havde
afslået at modtage ridderkorset. Han huskes endnu i Nyborg for sit borger
nyttige virke som medstifter af sparekassen og som den, der drev oprettelsen
af byens gasværk igennem, ovenikøbet et par år før hovedstaden fik sit gas
værk. Kronen på hans værk var oprettelsen af stiftelsen Kruuses Friboliger,
beregnet til enker efter kaptajner og styrmænd. I 1894 døde han. Hans bror
Wilhelm Kruuse havde overtaget en del af den af faderen oparbejdede for
retning og var ligeledes en af Nyborgs store mænd. Også han havde skibe i
søen.
Sålænge barken var hjemmehørende i Nyborg, førtes den af kaptajn H. P.
Olsen, der altså var med den på kinakysten.
I 1872 blev den solgt til et partrederi eller interessentskab i København
(ved H. S. Hansen) for en pris af 16.000 rdl. Ved den lejlighed, om ikke
før, må kanonerne være blevet fjernet fra den. Senere blev de som nævnt ned
gravet foran Kruuses gård på Strandvejen.
Fra 1880 var C. Eberth bestyrende reder. 1887 blev barken forsmædeligt
nedrigget til 3-mastet skonnert, og 1897 solgtes den for 6.000 kr. til kaptajn
J. P. Nilsson i Rå, syd for Helsingborg. Han gav den navnet „Nobel“ - et

Kanon som barken „Faders Minde“ af Nyborg medførte på sin kinafart i
1860’erne som værn mod sørøvere. Den er af jern, støbt i Sverige i 1798, og
stod gennem mange år som afviser nedgravet i jorden ved porten til Kruuses
pakhus i Nyborg. Nu foræret af Nyborg kommune til Handels- og Søfarts
museet.
Iron gun from 1798, used on board the bark “Faders Minde33 of Nyborg as a
defence against Chinese pirates in the i86o3s.

bevis på, at den stadig så statelig ud - og førte den selv. I 1903 forliste den
og blev kondemneret.
Da der ikke er mange søfartsmuseer, der kan prale af at eje en ægte sø
røverkanon, henvendte Handels- og Søfartsmuseet sig til Nyborgs borgmester
Børge Jensen med en forespørgsel, om der var nogen mulighed for at vi kunne
erhverve en af de to kanoner, og ved en enestående velvilje fra borgmesteren,
fra Havneudvalget i Nyborg og fra kommunesekretær Svend Aage Delfs Møller
blev resultatet, at kanonerne blev gravet op efter vort ønske. Den oprindelige
port var i mellemtiden blevet muret til, så de ikke længere havde nogen funk
tion. Den ene blev givet til Nyborg Museum, og den anden fik vi løfte om.
Ovenikøbet tilbød borgmesteren at lade Nyborg havns dygtige tømmermester
lave rapperter til kanonerne. En gammel tegning hertil blev venligst stillet til
rådighed af Tøjhusmuseets direktør, dr. phil. Arne Hoff, og rapperterne blev
lavet i den skikkelse som de formentlig har haft.
Tøjhusmuseet ved museumsinspektør P. Dedenroth-Schou var også så venlig
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at tyde de forskellige støbte og indridsede mærker og tegn på støbejernskanonerne. På tappene står i ophøjet skrift et sammenslynget ÄB og tallene 98.
Dette angiver, at de er støbt 1798 på det svenske kanonstøberi Åkers Bruk
(eller Styckebruk) vest for Södertälje. De indridsede bogstaver og tal: GV./
P./ 1816/ II: V: XIX: betyder formentlig: Gammel Vægt. Prøve. 1816.
2 skippund 5 lispund 19 skålpund, hvilket igen vil sige, at kanonerne, der har
vægten 739 pund, er blevet prøveskudt år 1816 med ammunition af „gammel
vægt“ (efter gammelvægtkaliberstokken fra før Ole Rømers vægtsystem fra
1687).
Derimod er det ikke muligt at sige noget om kanonernes historie, før de
optræder på „Faders Minde“. De er formentlig blevet støbt med salg til pri
vate for øje og har næppe været ejet af staten, selv om man kunne fristes til
at tro, at de kunne være bortsolgt fra en af de skanser, der i englænderkrigenes
tid forsvarede indløbet til Nyborg fjord. Men i så fald ville de nok have haft
en markering heraf.
Vægten er idag 370 kg, hvad der passer fint med de opgivne 739 pund. Den
totale længde af løbet inkl. druen er 155 cm, og mundingens diameter er
7.8 cm, hvilket svarer til et kaliber af 3 pund.
En sådan kanon kan nok siges at være et kuriosum, men den fortæller allige
vel noget om kårene for skibsfarten for godt 100 år siden, da man ikke blot
var underkastet naturens mange farer, men også i høj grad måtte regne med
anden risiko, som f. eks. sørøveroverfald. Det er derfor med rette, begge kano
ner har fundet deres plads på hver sit museum.
Henning Henningsen

TREKANTFARTEN

Man kan ikke læse en fremstilling om guinea-vestindiefarten i sejlskibenes tid,
specielt mens slavehandelen blomstrede i 16-1700-årene, uden at støde på ordet
„trekantfarten“. Hvad man forstår derved, er ganske simpelt. Det betyder kort
og godt, at de danske såvel som de øvrige europæiske søfartsnationers skibe
foretog rejsen via Guineakysten til Vestindien og tilbage ad en rute, der i
grove træk på kortet ligner en trekant.
For at holde os til danske skibe kan vi skematisk beskrive deres rejse på
følgende måde: Ruten ad den første side af trekanten gik via KattegatSkagerrak, nord om de britiske øer og sydpå langs den pyrenæiske halvø og
Vestafrikas kyst til Guineabugten, fra hvis kystegne slaverne kom, især fra de
nuværende republikker Ghana, Togo og Dahomey. Her var der bygget talrige
europæiske forter, - det ældste af dem Elmina, grundlagt af portugiserne 1482
som det første europæiske bygningsværk i Afrika og erobret af hollænderne
1637. Også danskerne havde talrige forter her på Guldkysten (jfr. Handels- og
Søfartsmuseets årbog 1970, no ff.). I forterne blev varer og slaver opbevaret,
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Skematisk og forenklet fremstilling af trekantfarten Danmark-Vestafrika-Vestindien og retur, som beskrevet i teksten. Skitse af forf.
Schematic diagram of the Danish (European) “triangular route” to West
Africa, from there with slaves to the West Indies and back to Europe with
sugar, rum etc. The sailing ships had to utilize the constant system of the
north-eastern trade-winds and the northern west-wind in the North Atlantic
(marked with arrows). The critical point was along the Guinea coast collecting
a cargo of slaves at different places, and in the Doldrums before they caught
the trade-winds again. Fevers, heat, scurvy and shortage of drinking water
were disastrous, particularly for the European crew.
indtil skibene indfandt sig. Deres ladning var bl. a. varer, som kunne bruges
som bytte for at få slaver, elfenben og guldstøv: geværer, krudt, knive, tøjer
(oftest fra Indien), smykker, brændevin osv. (jfr. Georg Nørregård i årbog
1951, 56 ff.). Opholdet ved kysten, hvor der ingen havne var, men til gengæld
en voldsom brænding, blev ofte af lang varighed, da det kunne tage tid at få
samlet en fuld last slaver. Sv. E. Green-Pedersen har i sin artikel i nærværende
årbog redegjort for, hvor risikabelt for de europæiske søfolk denne ventetid
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var. „Kystfeber“, malaria, hedeslag o. lgn. sygdomme, som man ingen midler
havde mod, hærgede slemt. Afrikanerne var mere immune over for dem.
Når menneskelasten var indtaget, kom et andet problem, nemlig dels at
skaffe proviant egnet for slaverne, og dels drikkevand. Det kunne være over
ordentlig svært at få tilstrækkeligt ferskvand, og undertiden måtte man søge
længe efter det og f. eks. gå til den portugisiske 0 Såo Thomé for at skaffe det.
Havde man for lidt vand, kunne det få katastrofale følger. Det var ikke givet,
at man kunne supplere forrådene op ved at indsamle regnvand undervejs (jfr.
Georg Nørregård i årbog 1953, 41 ff.).
Trekantens anden side udgjordes af ruten mod vest-nordvest til de vest
indiske øer. Her blev slaverne solgt, hvorefter en ladning vestindiske varer
blev indladet, især sukker og rom.
Hjemrejsen dannede den tredje side af trekanten. Den gik mod nordøst
over Atlanterhavet, nord om de britiske øer og gennem hjemlige farvande til
København.
Denne generelle beskrivelse er givet i meget store træk uden hensyntagen til
de talrige varianter, der forekom. I virkeligheden var selvfølgelig ikke to rejser
helt identiske.
Det måtte synes som denne trekantfart var givet europæerne fra naturens
hånd. Geografisk se* passede den aldeles storartet ind i handelsudvekslingen
og varetransporten i den specielle slave- og sukkerfart. Guinea-vestindiefarten
havde sit eget særlige „image“, nøjagtigt som ostindiefarten, kinafarten og
grønlandsfarten havde deres. Men allervigtigst var det, at også naturkræfterne
syntes ligesom at have lagt det hele til rette med henblik på selve sejladsen.
Som man vil huske fra geografitimerne i skolen, blæser der over verdens
havene nord og syd for ækvator visse ret konstante vinde året igennem. Et
kort over vindforholdene i ethvert atlas kan anskueliggøre dette. Først da
europæerne — og det vil sige portugiserne — fandt ud af disse vindsystemers
eksistens, blev det muligt for dem at sejle med gunstig vind til fjerne lande og
komme hjem igen ad en anden vej. Her interesserer os det nordlige Atlanter
havs system, som var hele grundlaget for trekantfarten. Mod syd-sydvest langs
Portugals og Vestafrikas kyster blæser nordøstpassaten, der nord for ækvator
bøjer mod vest over mod Vestindien og derfra med mer eller mindre skarp
overgang fortsætter i vestenvinden mod øst over Atlanten, så det hele ligesom
danner en slags rundkørsel, hvori man så godt som altid vil have gunstig med
vind. På den vedføjede, meget forenklede skitse ser man, hvorledes trekant
ruten i store træk følger vindkarrusellen. Det var simpelthen nødvendigt. Man
forstår nemt, at hvis man ville tage rejsen i omvendt orden, ville man hele
tiden måtte kæmpe med modvind.
Mest problemfyldt var det, når man brød ud af systemet for at slå ind på
sideruten til Guineakysten, for på begge sider af ækvator, mellem det nordlige
og det sydlige passatvindsystem, ligger det såkaldte kalmebælte, hvor der ofte
i lange perioder er totalt vindstille eller kun svage, skiftende vinde, således at
havstrømmene ofte driver skibene ud af kurs, da de uden vind er forhindret i
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Gårdparti fra Vestindisk Kompagnis bygning i Ghristiansted, St. Croix (nu
posthus). Her holdtes i 1700-tallet efter traditionen slavemarked, hvor skibenes
menneskelaster solgtes på auktioner. Forf. fot.

Court yard in the building of the Danish West India Company, Christiansted,
St, Croix. During the 18th century slaves were sold here by auction, according
to tradition.

at navigere. Inden vestindiefarerne nåede op i passatvinden igen, kunne til
standen ombord på de overfyldte slaveskibe nemt blive kritisk, for ikke at sige
katastrofal; drikkevandet kunne slippe op, og skørbugen kunne indfinde sig.
Det er indlysende, at tabene blandt de europæiske søfolk kunne blive store.
Formentlig var deres kost med det meget saltkød også vitaminfattigere og der
for ringere end slavernes mere vegetariske rationer.
Som påpeget er den her gengivne fremstilling yderst skematisk, men allige
vel nyttig, så sandt som det er umuligt at forstå, hvordan sejlskibene kunne
sejle på de lange ruter, hvis man ikke kender grundtrækkene af vindforhol
dene.
Det må nævnes, at den første danske redegørelse for passatvindene og for
øvrigt også monsunvindene er Frederik Bollings bog „Korte og Nyttig Underviissning om Passaet-Winden“, trykt i København 1678 (jfr. årbog 1952, 170).
Den skildrer på 32 sider, hvordan vindene udnyttes i ostindiefarten. På den
tid havde portugiserne og derefter hollænderne i mangfoldige år vidst besked
herom. Uden denne viden, som de strengt hemmeligholdt, men som alligevel
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selvfølgelig efterhånden blev kendt i navigatørkredse, havde de ikke kunnet
opbygge deres krydderiimperier i Sydøstasien.
Henning Henningsen

DEN FØRSTE BOG PÅ DANSK OM SKIBSBYGNING

I løbet af 1600-tallet vandt konstruktionstegningen og matematiske konstruk
tionsprincipper mere og mere frem inden for europæisk skibsbygningskunst.
Følgen blev, at det blev muligt at bygge større skibe og give disse en større
styrke og stabilitet. Skønt skibsbygningskunst gennem det meste af 1600-tallet
stadig blev anset for at være den enkelte konstruktørs „fabrikshemmelighed“,
så adskillige mindre pjecer om denne videnskab dog dagens lys. Kendt er så
ledes tyskeren J. Furttenbachs „Architectura Navalis“ fra 1629, franskmanden
G. Fourniers „Hydrographie“ fra 1643 og svenskeren Åke Glasson Rålambs
„Adelig Öfning“ fra 1691. Karakteristisk er det, at disse forfattere ikke var
udøvende skibsbyggere, men angreb problemet ud fra en matematisk betragt
ningsmåde. En undtagelse danner hollænderen Gomelis van Yk, der i 1697
udsendte en bog om „De Nederlandsche scheepsbouw-konst“, som imidlertid
heller ikke redegør for tegningsmetoden. I Danmark holdt man først 1690 op
med at anvende indkaldte udenlandske skibskonstruktører. Fra da af grund
lagdes den nationale skibsbygning ved flåden under ledelse af O. Judichær,
der i sin virksomhed udelukkende beskæftigede sig med forudgående matema
tiske udregninger og konstruktionstegninger. Han har efterladt sig et stort
antal tegninger, der fortæller om hans metoder, men nogen teoretisk udred
ning fik han aldrig sammenbragt.
På ovenstående baggrund er det, at den første bog på dansk om skibsbyg
ning udgivet i 1723 — i år altså for 250 år siden — skal ses. Titlen er „Een
liden Søe-Architectur, eller Skibbygger-Konstens Første Piece, Afdeelt udi
Tvende Parter, hvor af Den Første handler om krumme Linier at tegne/ Den
Anden viiser/ hvorledis et Skib paa een let og ey tilfome opfunden Maade
kand tegnes. Paa den letteste og korteste Maade, som meest har været muelig“.
Den lille pjece er på kun 12 foliosider med en tilhørende planche med figurer,
der henfører til teksten. Den er dediceret til overkrigssekretæren, admiral
C. G. Gabel. Pjecen er uden trykår, men i Det kgl. Biblioteks eksemplar står
datoen 6. april 1723 skrevet til med samtidig skrift under forordet.
Forfatteren er Lauritz Bragenes, der var søofficer i den dansk-norske flåde.
I en af Handels- og Søfartsmuseets montrer er det lille skrift udstillet, ligesom
titelbladet er gengivet i den af museet udsendte „Søhistorisk Billedbog“, men
ellers synes såvel skrift som forfatter at være temmelig upåagtet i såvel dansk
som international skibbygningshistorisk litteratur. Dette lille spæde danske for
søg fortjener dog en vis opmærksomhed, så meget desto mere, som man skal
helt frem til 1800-tallet før de første bøger om skibsbygningskunst foreligger
på dansk. Selv en så stor teoretiker og praktiker som fabrikmester Henrik
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Titelbladet til det første danske værk om skibskonstruktion, skrevet af Lauritz
Bragenes, København 1723.

Title page of the first Danish work on ship construction, written by naval
officer, Lauritz Bragenes, Copenhagen, 1723.
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Gerner fik aldrig udsendt en bog om skibsbygning. Man betjente sig i 1700tallet af afskrifter af bl. a. det af franskmanden du Hamel du Monceau i 1752
udsendte værk „Traité pratique de la construction des vaisseaux“.
Lauritz Bragenes menes født i 1687 som søn af en skibstømmermand ved
Holmen. Han blev i 1708 kadet og 1719 premierløjtnant. I anledning af en
vakance ved skibbyggeriet på Holmen ansøgte han 5. august 1722 om at måtte
få denne stilling, da han havde forsøgt at dygtiggøre sig i skibsbygningskun
sten. Nogen referencer eller studierejser henviser han ikke til i denne ansøg
ning til Admiralitetet, skønt dette nok ville have givet den større vægt. Det
ser ikke ud til, at han fik den ønskede stilling. I foråret 1723 udsendtes så
„Een liden Søe-Architectur“. Forfatteren kalder selv pjecen et „compendio“
og skriver et sted, at han agter at udsende et lille skrift til, hvori han vil vise
„differente Ritzer baade paa gamle og nye Façons saa vel af flad gaaende, som
skarpe Skibe“. Dette fik han imidlertid aldrig udsendt. I december 1723 blev
han beordret til sammen med søofficeren D. de Thurah at foretage en studie
rejse til England for at dygtiggøre sig i skibsbygningskunst. Deres instrukser er
daterede 22. april 1724. Om det har været pjecen eller admiral Gabels pro
tektion, der har skaffet Bragenes denne gunst, vides ikke. Ejendommeligt er
det, at den ikke noget steds ses i Marinens Arkiv i Rigsarkivet og ej heller
idag findes på Marinens Bibliotek, som rummer store dele af de ældre biblio
tekssamlinger der har eksisteret inden for Marinen. Pjecen er ej heller påtruf
fet Henrik Gerners efterladte papirer vedrørende skibsbygning. Hvor stor ud
bredelse Bragenes’ pjece derfor har opnået er nok tvivlsomt.
Under opholdet i England, der varede helt frem til 1727, fik de to skibs
bygningsstuderende søofficerer god hjælp af den danske gesandt i London,
H. F. Søhlenthal, og til ære for denne udførte de for at demonstrere deres
kunst en tegning af et 52-kanon skib, som de lod stikke. Dette stik gengives her
og har aldrig før været offentliggjort (Søetatens Kort- og Tegningssamling
Des. G 1358, Rigsarkivet). De to søofficerer sammenfattede, hvad de havde
tilegnet sig om „den engelske metode“ i en række tegninger til et 72-kanon
skib, som de sendte hjem til Admiraliteten og som er bevaret i Rigsarkivet
(Søetatens Kort- og Tegningssamling, Des. B 128). Disse tegninger giver ind
tryk af en meget avanceret viden om skibsbyggeri. Hjemkommen fra England
blev Bragenes sat til sammen med tre andre skibsbygningskyndige søofficerer
at undersøge de to orlogsskibe, som under Rasmus Krags ledelse var under
bygning på Holmen. I 1729 fik Bragenes sammen med K. Benstrup overdraget
at konstruere to 6o-kanon skibe, således at hver fik et at tegne og lede byg
ningen af. Den 16. september samme år døde Bragenes imidlertid, og det blev
derfor Benstrup, der kom til at bygge de to orlogsskibe „Tre Løver“ og „Sva
nen“. Boet efter Bragenes findes optegnet i Underadmiralitetsrettens skifte
protokoller. I opgørelsen står anført „En stor Bog med 277 tegninger“, som
vides at være arvet af fabrikmesteren K. Benstrup. Ellers fandtes intet i boet
af tegninger eller bøger om skibskonstruktion, ligesom Bragenes heller ikke
synes at have ligget inde med ekstra eksemplarer af sin egen lille pjece.

Stik visende en skibstype på 52 kanoner, tegnet efter „engelsk metode“. Udført af Lauritz Bragenes og Didrik de Thurah
1726 i London til ære for den danske gesandt i England, H. F. Søhlenthal. Rigsarkivet.
Plan °f a shiP °f

Suns, drawn according to the "English fashion” by two Danish naval officers, Lauritz Bragenes and
Didrik de Thurah, London, 1726. Engraving in the Danish Record Office.
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Omend Bragenes’ „Een liden Søe-Architectur“ ikke fik nogen større udbre
delse og derfor heller ikke stor betydning, fortjener den dog at mindes et kvart
årtusinde efter. Den afspejler på udmærket vis tidens matematiske kunnen
og dens anvendelse inden for den videnskabelige skibsbygning og vidner om
det høje stade i så henseende den danske søofficer var på. Ved lejlighed burde
en nøjere teknisk og matematisk sammenligning mellem Bragenes’ skrift og de
andre samtidige skrifter af lignende art foretages. En sådan vil uden tvivl give
Bragenes en smuk placering.
Hans Chr. Bjerg
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REGNSKABSÅRET 1972-73

Blandt de mange værdifulde gaver, museet har modtaget i årets løb,
er der særlig grund til at fremhæve følgende:
Hendes Majestæt Dronning Ingrid har deponeret en række billeder
af skibe på museet. De har tilhørt museets afdøde protektor kong
Frederik IX og har været ophængt i hans arbejdsværelse på Amalien
borg slot. De forestiller passagerskibe og færger, som kongen har haft
personlig tilknytning til og forkærlighed for. Et af billederne, forestil
lende Amerika-båden S/S „Frederik VIII“, er prydet med et matros
huebånd fra dette skib.
I årene 1946-49 opholdt tegneren Ib Andersen sig i de tidligere
danske tropebesiddelser for at illustrere værket Vore gamle Trope
kolonier, udgivet af Westermanns Forlag 1952-53. Hans berømte teg
ninger er det nu lykkedes museet at erhverve, takket være rundhån
dede bidrag fra Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond,
Fonden til Fædrelandets Vel, Overretssagfører L. Zeuthens Minde
legat og Ny Carlsbergfondet. Museet retter en tak til bestyrelserne for
disse fonds og legater og specielt til kunsthistorikeren Merete Bodelsen
og HRS Jon Palle Buhl, som begge har gjort en meget påskønnet ind
sats for erhvervelsen af denne enestående samling, der ikke blot har så
stor kunstnerisk værdi, men samtidig er en dokumentarisk billedreportage om natur, folkeliv og arkitektur i de gamle danske besid
delser. Samlingen omfatter ca. 400 blade, både tegninger i blæklavering, akvareller, opmålinger af forskellige bygninger samt skitser.
Vi er taknemlige for, at disse skønne tegninger er reddet for Dan
mark. Materialet suppleres af ca. 4000 fotografiske optagelser (med
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negativer), som fru Nanna Ib Andersen har overdraget museet. De
er allerede nu af historisk værdi. Om samlingen henvises iøvrigt til
museumsinspektør Hanne Poulsens artikel i denne årbog. Det er mu
seets hensigt til næste år at arrangere en udstilling af et udvalg af
Ib Andersens tropetegninger i anledning af verdenskongressen for
ICOM (International Council of Museums), der afholdes i Køben
havn 5-14. juni 1974.
Mellem jul og nytår 1972 døde kontorchef Alfred Rosendahl i
Kolding. Siden sine tidligste år har han samlet oplysninger om og
billeder af danske dampskibe. Sammen med F. Holm-Petersen udgav
han 1951-52 værket „Fra Sejl til Diesel“, hvori han udnyttede en
del af sit stof. De meget store samlinger, bestående af 54 springbind
i folioformat med renskrifter af hvert skibs data og historie, kartote
ker, talrige fotos og negativer, tillige med et stort bibliotek, en samling
søkort og flere skibsportrætter, havde han testamenteret til museet.
Vi har i ærbødig taknemlighed modtaget denne gave, der i høj grad
supplerer vort eget materiale, og som i fremtiden vil gavne den sø
historiske forskning i Danmark. Rosendahl har hermed sat sig et
smukt æresminde.
Fra Nyborg kommune har museet modtaget en 175 år gammel
støb ejernskanon, som har stået ombord på bark „Faders Minde“ af
Nyborg, da den i 1860’erne gik på Kinakysten, hvor det vrimlede
med sørøvere. I en af årbogens artikler er dens spændende historie
berettet.
Befragtningschef Jørgen Thaning, Rungsted Kyst, har foræret mu
seet en lågpokal af sølv, indvendig lueforgyldt, fremstillet af sølvsmed
J. Holm i København og givet af Helsingør-lodserne til deres lods
inspektør J. Hjorth i860 på hans 70 års fødselsdag. På korpus er ind
graveret en fremstilling af en af de gamle lodsbåde fra Helsingør (se
billedteksten).
En del arkivalier, tryksager, fotos m. v., stammende fra færgemand
og fastlods ved Helsingør lodseri Henrik Christian Simonsen (18521940), er foræret af dennes søn. fhv. hovedkasserer Sophus Simonsen.
Charlottenlund. Af særlig stor interesse er de håndskrevne notesbøger
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Kontorchef Alfred Rosendahl, Kolding (1901-72). Som nævnt i årsberetnin
gen havde han i sit testamente bestemt, at Handels- og Søfartsmuseet skulle
overtage hans store samling af fotografier og oplysninger, især vedrørende dan
ske dampskibe, hans kartoteker og hans maritime bibliotek. Foto: Kehlet,
Kolding.
Alfred Rosendahl ( 1901-72), whose large collections of photos and records,
especially of Danish steamships, have been left in his will to the Danish
Maritime Museum.

med optegnelserom lodsmærkerne i Sundet fra slutningen af 1800tallet. Oplysninger om sådanne kendetegn langs kysten blev alminde
ligvis holdt hemmelige, da de regnedes for at høre ind under lodsernes
faglige specialviden.
På familiens og egne vegne har amtsborgmester J. H. Monrad,
Høng, foræret museet en statuette af gibs, modelleret 1840 af G. Bo-
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rup og forestillende grosserer og skibsreder Johann Friedrich Zinn
(i779“i^3Ö)5 en søn af den agent J. L. Zinn, som spillede så stor en
rolle i den florissante handelsperiode (jfr. erindringsbogen „Grand
mamas Bekiendelser“, udg. 1906 som bd. VI i serien Memoirer og
Breve). Zinn sidder, iført kappe, på en vareballe med et anker ved
siden og skriver på en dokumentrulle. Figuren har stået i det zinnske
hjem i Kvæsthusgade 3, København.
Fra Det Forenede Dampskibs-Selskab har museet modtaget en
smukt udført model af M/S „Jens Bang“, bygget 1950 på Helsingør
Skibsværft til den nu nedlagte Ålborg-rute.
Direktør Adam B. Bendix og frue, Hellerup, har skænket museet et
maleri af G. Neumann 1876, forestillende indløbet til Helsingør havn
set fra nordre mole mod søndre molehoved, med den forlængst ned
lagte karantæne- og lodsstation og med flere fartøjer.
Som gave fra afdøde kontorchef Lorentz Johan Bie og hustru er
gennem fru Grethe Bie Wright modtaget en særlig sjælden ting, et
usigneret portræt i pastel og vandfarve af kaptajn Bernt Jensen
Mørch (1729-77). Det er afbildet i Sv. E. Green-Pedersens artikel i
nærværende årbog. Man har svært ved at forestille sig, at den sirlige
rokokoherre har været fører af et slaveskib. Læsere af Thorkild Han
sens bog Slavernes skibe (1968) vil huske hans indgående beskrivelse
af Mørch, hans liv, familie og baggrund.
Et blokkedrejerværksted, med blokkemagerbænk, værktøj, modeller,
forskellige typer af blokke og jomfruer, klodser, beslag, skiver m. m.
er skænket af grosserer Bent Hooge, København. Det stammer fra
firmaet Carl A. Petersens Enke.
Fru Joan Weilbach, indehaver af J. S. V. Weilbachs i 1755 grund
lagte, nu nedlagte flagfabrik i Strandgade på Christianshavn, har
overladt museet en del flag, flagprøver, flagtavler og flagbøger m. m.
I mangfoldige år har museet haft en figur af en dykker i fuld ud
rustning stående i sin udstilling. Publikum har haft et godt øje til
denne populære figur, og mange har følt sig fristet til at skrive deres
navne på dragten, ja endog ridset dem ind i hjelmen og blypladerne
på bryst og ryg. Ved stor velvilje fra A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-
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Entreprise (især direktør B. Goth-Bendtzen og dykkerchef Agner) er
dragt og udstyr nu blevet udskiftet. Vi håber på, at figuren må be
holde sin popularitet, uden at dette giver sig udtryk i overmaling.
Fhv. landsfoged i Grønland Aksel Svane, Klampenborg, har skæn
ket museets grønlandske afdeling sin galauniform.
Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne har ved formanden,
provst G. E. Møller, GI. Ullits, overladt museet en del ting fra den nu
nedlagte danske sømandskirke i Newcastle, nemlig et nathus, indrettet
og anvendt som døbefont, et sølvdåbsfad og en messingdåbskande,
kirkens gamle bibel, skænket til kirken 1875
Sømandsmissionens
første formand dr. Ghr. Kalkar, og et par alterbøger.
Konsulent, kaptajn Tom Thorkild Jørgensen, en nevø af den afdøde
søfartshistoriker kaptajn Carl V. Sølver, har foræret museet Sølvers
materiale fra hans berømte rejse 1929-30 med ketchen „Taifun“ fra
Tuborg havn til Alexandria, bestående af logbøger, billeder, udklip
osv. Sølver udgav i 1931 i trykken „Taifuns Logbog“ med en spæn
dende beretning om rejsen og den Nil-tur, han foretog i tilknytning
dertil. Rejsen inspirerede Sølver til at tage ægyptiske emner op i sin
omfattende produktion, f. eks. ægyptiske skibe og skibsfarter, obelisk
skibe, faraonernes gravskibe, papyrusbåde osv.
I gavelisten efter beretningen er anført de mange andre givere af
museumsgenstande, fotos og bøger. Museet vil gerne sige tak til alle
giverne for den interesse for dets arbejde, som disse gaver er udtryk
for.
Ligeledes en tak til Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner,
som har givet et større beløb til dækning af restudgifter opstået ved
den i sidste årsberetning omtalte restaurering af den grønlandske
konebåd på Nationalmuseets konserveringsanstalt. I den forbindelse
kan tilføjes, at konebåden for øjeblikket befinder sig i god stand og
er under konstant opsigt og kontrol. Selskabet har ligeledes givet det
sølvaltersæt fra Asiatisk kompagni 1781-82, som er beskrevet og om
talt i årbog 1972, 218 ff.
En tak skal også rettes til de firmaer, institutioner og fonds, som i
1972-73 har støttet museet med kontante bidrag. I regnskabet er disse

152

bidrag specificerede. Mens staten betaler personalets lønninger, må
alle andre udgifter til drift, nyanskaffelser, administration m. v. frem
skaffes på anden vis, hovedsagelig gennem entréindtægter og private
pengegaver. Det kan ikke undgås, at prisstigninger og inflation kan
mærkes på et museumsbudget, hvor indkomstmulighederne ikke er
mange, ej heller kan afpasses de stigende udgifter.
I 1973 har museet takket være imødekommenhed fra den svenske
stats udstillingsvirksomhed „Riksutställningar“ på særdeles favorable
vilkår kunnet låne en „færdigpakket“ udstilling Regalskeppet Wasa,
bestående af et antal plancher og nogle udvalgte genstande (i kopi),
der belyser dette berømte skibs kortvarige, men for os betydningsfulde
historie. Som bekendt kæntrede det på sin jomfrusejlads 1628 og blev
hævet næsten 350 år senere under hele verdens opmærksomhed. Ud
stillingen er blevet set af over 13.000 museumsbesøgende.
I anledning af et stort besøg fra det tidligere Dansk Vestindien
(U.S. Virgin Islands) i juni-juli 1973 havde museet arrangeret en
farverig og meget varieret vestindisk udstilling med billeder og gen
stande, som ellers opbevares i vore magasiner, og som praktisk talt er
ukendte for de fleste. Udstillingen, der er nærmere omtalt i artiklen
„Et år i Vestindiens tegn“ her i årbogen, blev modtaget med stor
interesse, ikke blot af de udenlandske gæster, men også af de mange
danske besøgende, som interesserer sig for øerne. Museets opgave er

Lågpokal af sølv, givet af Helsingør-lodserne til deres lodsinspektør, justitsråd
Jens Jacobsen Strøby Hjorth (1790-1868) på hans 70 års fødselsdag. På
korpus er indgraveret en helsingørsk lodsbåd med sprydsejl og topsejl. På låget
ses en globus, et anker og et splitflag, måske en hentydning til Hjorths omfat
tende forfatterskab. Han udgav en samling flagtavler, Øresunds toldrulle og
tarif (på forskellige sprog) og flere meget anvendte farvandsbeskrivelser over
Østersøen, Nordsøen, Kanalen, Biskayen og Middelhavet, samt udsendte ad
skillige søkort. Handels- og Søfartsmuseet.

Pilotboat from Helsingør, engraved on a silver goblet which was presented by
the pilots of the town to their superintendent Jens Hjorth, on his 70th birth
day in i860. Hjorth published several sea-charts and pilot-books on European
waters.
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ikke blot at udstille ting, men også at samle dem og sikre dem for
fremtiden, men vi er glade for engang imellem at kunne vise nogle
af de af vore mange skatte frem, som vi ikke kan få plads til i den
permanente udstilling. Den lille særudstilling vil blive stående sæ
sonen ud.
På grund af dårlige erfaringer med ødelæggelser og lejlighedsvise
tab af udlånte genstande har museet følt sig tvunget til at være mere
tilbageholdende end før, når det opfordres til at deltage i fremmede
udstillinger, ikke mindst i udlandet. Museet føler stærkt sin forplig
telse til at værne om de ting, det har i sin varetægt, og det kan ikke
være anderledes, end at transport, ud- og indpakning samt udstilling
et fremmed sted indebærer en række risici for skade af forskellig art,
bortkomst, tyveri o. lgn. Tab af originale, i reglen enestående gen
stande er for det meste uoprettelige, og en nok så høj forsikringssum
vil sjældent kunne give kompensation derfor. Museet modtager ofte
anmodninger om udlån, men har, omend i mange tilfælde med be
klagelse, principielt måttet sige nej til at sende materiale ud af huset,
med mindre helt specielle omstændigheder taler derfor.
Museet har deponeret en del fiskerisager i Fiskerimuseet (National
museets 3. afdeling) i Brede, og flere genstande vedrørende luftkrigen
under 1. verdenskrig på Flyvehistorisk Samling på Flyvestationen i
Vedbæk. Modeller af S/S „Alexandra“ og S/S „A. P. Bernstorff“ er
deponeret i DFDS’s nye passagerterminal i Esbjerg. På Marinbiolo
gisk Laboratorium i Helsingør er ligeledes deponeret en farvelagt
tegning af korvetten „Galathea“, der i 1845-47 foretog sin berømte
jordomsejling, samt Michael Anchers maleri: Fiskere drager vod ved
Skagen.
Bogen „Danske bådtyper“ (Søhistoriske Skrifter VII), som har
været under forberedelse i flere år, er udkommet i efteråret 1973 på
Høst & Søns Forlag. Den publicerer et repræsentativt udvalg af kon
servator Christian Nielsens opmålinger af lokale danske småfartøjer.
Opmålingsarbejdet begyndte 1939 og har været fortsat med mellem
rum (jfr. Christian Nielsens redegørelse „Opmåling af fartøjer“ i år
bog 19583 54-89). Teksten, der beskriver fartøjstyperne og giver bag-
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grunden for deres brug og udbredelse, er skrevet af stud. mag. Palle
Christiansen på grundlag af Chr. Nielsens optegnelser og meddelelser.
Bogens smukke grafiske tilrettelægning skyldes formgiver Jens Lorent
zen. Det er museets håb, at denne udgave, der har været ventet så
længe, vil blive modtaget med glæde i ind- og udland. Den er for
synet med et resumé på engelsk. Tuborgfondet, der i mange år har
bekostet opmålingsarbejdet, har gavmildt bevilget en større slutsum
til gavn for udgivelsen. Museet udtrykker sin varme tak herfor.
Som tidligere omtalt har D/S Øresund i samarbejde med museet
planlagt en serie på seks platter, fremstillet på Den kgl. Porcelainsfabrik, med motiver af ældre kompasroser i museets samling. Der er
foreløbig udsendt tre. Takket være en fin omtale i pressen har de
dekorative kompasplatter, af hvilke et vist antal forhandles gennem
museet, været meget efterspurgt, og hele oplaget af platterne 1970.
1971 °S I972 er udsolgt. Platte 1973 ventes udsendt i december 1973.
På foranledning af National Maritime Museum i Greenwich, Lon
don, og Mystic Seaport, Mystic, Connecticut, USA, blev der i oktober
1972 afholdt en international kongres med deltagere fra søfartsmuse
erne rundt om Atlanterhavet. På kongressen, der var meget vellykket,
enedes man om at fortsætte med lignende kongresser hvert tredje år,
og at indbyde alle søfartsmuseer i hele verden til at deltage. I den
ad Aor-komité, som blev nedsat for at udarbejde statutter for orga
nisationen International Congress of Maritime Museums, blev direk
tør Henningsen indvalgt. Også museets skibstekniske konsulent, muse
umsinspektør Ole Crumlin-Pedersen, har sæde i denne komité. Han
dels- og Søfartsmuseet har som maritimt museum naturligt nok altid
haft et mer eller mindre snævert samarbejde med praktisk talt de
fleste søfartsmuseer verden over. Vi kan kun være glade over det
initiativ, der her er taget.
De nordiske søfartsmuseer har forlængst organiseret deres sam
arbejde i såkaldte arbejdsmøder, små og uformelle kongresser som
afholdes hvertandet år på skift i de skandinaviske lande. Det var mu
seumsdirektør Knud Klem, der på Handels- og Søfartsmuseets vegne
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tog initiativet hertil i 1965 og indbød nordiske kolleger til et møde i
Løkken. Senere har der været arrangeret møder i Utstein kloster
(Norge), Lysekil (Sverige) samt Helsingfors (Finland), og i 1973 var
det atter Danmarks tur. De nordiske søfartsmuseers 5. arbejdsmøde
afholdtes i København i dagene 21.-24. september med ca. 50 delta
gere. Indbydere var Orlogsmuseet, Vikingeskibshallen og Handels- og
Søfartsmuseet. Sidstnævnte stod for det praktiske arrangement. Mø
dets sekretær var arkitekt Mikael Sinding. Som hovedtema for mødet
havde man sat „de maritime museer i nytiden“. Man tog herunder
problemet om bevaring af værdifulde maritime miljøer op og besøgte
i den anledning bl. a. Københavns havn, Nyholm, Dragør og Hel
singør. For bistand på forskellig vis takker deltagerne Handelsministe
riet, Københavns Havnevæsen, Helsingør Kommune, Søofficersfor
eningen, Kjøbenhavns Handelsbank samt rederierne J. Lauritzen,
A. P. Møller og Ø.K.
Museet har gennem de senere år i stadig stigende grad modtaget
anmodninger om råd og vejledning ved restaurering af ældre sejlskibe,
både fra privatpersoner i ind- og udland og fra medlemmer af for
eningen Træskibsejernes Sammenslutning, hvis formål det er at redde
og istandsætte danske sejlskibe og derefter at bruge dem igen. Museet
er interesseret i arbejdet på at bevare disse fartøjer, hvoraf der ikke
er mange tilbage, og har i den udstrækning, det har været muligt,
gerne givet konsulenthjælp. Konservator Christian Nielsen, der er ud
dannet som bådebygger, har derfor på museets vegne i talrige tilfælde
vejledt m. h. t. spørgsmål om sejl og rigning og om andre konstruk
tionsmæssige detaljer, ligesom der mod betaling er leveret adskillige
sæt lystryk af hans opmålinger til brug for dette arbejde. Han har del
taget i flere af den nævnte forenings møder og arrangementer, som
f. eks. en regatta af gamle fartøjer i Kerteminde i pinsen og Kgl.
Dansk Yachtklub s veteranskibsstævne i Ærøskøbing og Fåborg 19.-22.
juli 1973, hvor han var medlem af den kommité, der var nedsat til at
bedømme de deltagende skibe og kvaliteten af deres restaurering og
rekonstruktion.
Museets direktør har holdt lysbilledfor edrag om Helsingør og Kron-
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borgs historie i Deutsch-dänische Gesellschafts afdelinger i Kiel,
Hamborg, Husum, Rendsborg og Neustadt.
I årets løb har museet foretaget en hårdt tiltrængt modernisering af
sine magasiner. Der er anskaffet en del nødvendige stålarkivskabe og
-reoler. Også til kartoteker og Søhistorisk Registratur (fotosamlingen)
er der indkøbt moderne stålskabe.
Ved Handelsministeriets velvillige imødekommenhed er det blevet
muligt for museet at beskæftige en fast ekstrakustode hele året, ikke
blot som hidtil om sommeren. Hans opgave er at vikariere under de
faste kustoders ferie og eventuelle sygdom.
Fhv. oversygeplejerske Inger Preisler, Helsingør, har som i de sidste
år vederlagsfrit stillet sin arbejdskraft til rådighed og har arbejdet en
dag om ugen med katalogisering af museets nytilkomne bøger og ord
ning af biblioteket, som for nærværende omfatter ca. 20.000 bind.
Museet er taknemlig for denne håndsrækning i det daglige arbejde.
Museet har i 1972-73 beskæftiget tre civile værnepligtige, Stig
Elkjær-Madsen, Peter Salicath og Mikael Sinding. De har været til
stor hjælp i alt forefaldende arbejde inden for museet. Bl. a. har Sin
ding, der er uddannet arkitekt, på fagmæssig vis opsat museets vest
indiske udstilling i samarbejde med Elkjær-Madsen, ligesom Salicath
specielt har taget sig af den stærkt voksende fotosamling.
Museets komité har haft den sorg at miste sit mangeårige medlem
skibsreder Ove Amsinck, der døde 26. dec. 1972. Skibsrederen ind
trådte i komiteen 1958. Han omfattede stedse museet og dets arbejde
med stor personlig interesse. Som leder af Dampskibsselskabet Progress
og som direktør for Danmarks Rederiforening gennem en længere
periode var han en aktiv og god kontakt med rederierhvervene. Mu
seet vil minde hans personlighed og hans medarbejde med taknem
lighed.
I 1973 har komiteens næstformand og medlem af dets forretnings
udvalg, fhv. direktør for Det Forenede Dampskibs-Selskab /. A. Kørbing på grund af alder trukket sig tilbage fra komiteen. Dir. Kørbing
indtrådte i den 1943. Han forsømte sjældent et møde, og han deltog
med interesse i drøftelserne af de forskellige museumsproblemer. Hans
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store praktiske erfaring og indsigt i søfartsforhold var af stor værdi.
Som formand for Tuborgfonden gennem en lang årrække har han
talt museets sag, hvilket gav sig udtryk i bevillinger til særlige opgaver
inden for museet, først og fremmest til konservator Christian Nielsens
opmålinger af danske småskibstyper og til bygning af en række værdi
fulde modeller. Museet bringer dir. Kørbing sin bedste tak for 30 års
frugtbart medarbejde.
i. september 1973 fejrede museets sekretær, fru Johnna Hendriksen, og direktør Henning Henningsen 25 års jubilæum i museets
tjeneste.
Museets besøgstal har i 1972-73 ligget på 80.877, hvilket er en lille
men glædelig stigning fra sidste år, hvor der var 77.673 gæster.
Henning Henningsen

GAVELISTE 1972-73
(jfr. omtalen i indledningen af årsberetningen)

Skibsbille der, modeller, konstruktionstegninger m. m.

W. E. Dancker-Jensen, leder af Jernbanemuseet: generalarrangementstegnin
ger af flere af De danske Statsbaners færger; slotsbetjent Aage Danielsen,
Kronborg: arrangementstegninger til „Abelone Vendila“, „Aallotar“ og »Prin
sessan Christina“; ass. Bent Ebbe, Gladsakse: model af engelsk fiskeyawl (typen
brugt endnu under 2. verdenskrig i Nordatlanten), udført af fisker i Fugle
fjord, Færøerne; sømandspræst F. V. Eilschou-Holm, Indenlandsk Sømands
mission: pennetegning af J. Komerup 1888: kalkmaleri af skib fra 1400-tallet
i Søborg kirke; ]. Munck Nielsen, Helsingør: frivagtsmodel af H/S „Persia“;
maskinm. Gunnar Perner, Humlebæk: usign. maleri fra 1860’erne: H/S
„Scotia“ (Cunard Steamship Co.), bygg. 1861; Foreningen til Søfartens
Fremme: arrangementstegning til S/S „Danholm“.
Arkivalier, manuskripter, tryksager m. m.
Fru Inger Budtz-Jørgensen: en samling breve til hendes far, kapt. E. H. Ma
thiesen (t 1946); fhv. skibsinspektør G. J. A. Hansen, Gentofte: manuskripter
„Skibe i Grønlandsfarten 1721-1971“ og „Oplysninger om officerer i Grøn
landsfarten 1721—1971“; konsulent, kapt. Tom Thorkild Jørgensen: søfartsbog
1926; en samling breve skrevet 1928-29 på bark „Suzanne“ (ex „Kylemore“);
kapt. Herrn. Klitsø, Kalvehave: pas, landgangskort m. v. 1917—19; lods Erik
Larsen, Kap Horn-foreningen: dagbog ført ombord på 5-m. bark „København“
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1926-27; manus af kapt. Sven Malmberg: samling af shanties og sømands
sange; toldvagtmester Søren Brinch Lydom, Helsingør: papirer vedr. kapt.
Søren Brinch Lydom; regnskabsbog for den af ham førte skonnertbrig „Mary“
af Sønderho 1878-1905; hovmester Axel Martens: søfartsbog for giverens
bedstefar, skibstømmermand Emil Fr. Martens 1862; kapt. K. Mullertz,
Devonport, Auckland, New Zealand: manus: erindringer fra hans sejlskibstid
1908-14; toldass. Holger Munchaus Petersen: manus med oplysninger om skibe
tilhørende de Fischerske Selskaber; fhv. maskinmester Carl Petersen, Herlev:
papirer vedr. faderen Rasmus Hansen Pedersen (1848-1931); kapt. C. G. Sal
toft: manus: Erindringer fra en svunden tid (museet har desuden ved velvilje
fra Bangsbomuseet, Frederikshavn, erhvervet erindringerne, indtalt på bånd af
kapt. Sal toft); lektor, ingeniør Thorkild Schiøler: fotokopi af traktat mellem
Marokko og Danmark 1753; lodsdirektør Mogens Schmidt: papirer vedr. kapt.
Arild Lassen Hyllested (1873-1963); læge Constance Thye, Ørslev, Slagelse:
manus: En af Degn-slægterne på Rømø; fru Henny Thaarup, Glostrup: papi
rer vedr. hendes mand Even Gjersing Thaarup, bl. a. linjedåbsattest fra 4-m.
bark „Viking“ 1924; kontorchef E. Villarsen: optegnelser om faderen, kapt.
Niels Peder Villarsen; en saml, prospektkort hjemsendt af samme.
Diverse
Svend Andersen, Carmel, Californien: passagerbillet fra M/S „Canada“
1937; toldvagtmester Mads Boye, Vordingborg: flaskeskibsmodel af bark
„Ceres“; tegner Per Bøgh: skematisk fremstilling af redningsudstyr; fru Anna
Green-Nielsen: køjesæk og lås til do.; Kgl. Grønlandske Handel: førstedags
kuverter med nyudgivne grønlandske frimærker; Hans Egede-platten; arkivar
K. L. Jarnhus, Hellerup: køjesæk, som har tilhørt giverens far skibsfører Jør
gen M. Jarnhus (1887-1955); Kap Horn-foreningen: foreningens bordflag;
kapt. Herm. Klitsø, Kalvehave: triangel til fangst af albatrosser (kopi af de
på Kap Hom-fårerne brugte); fru Vilh. Olsen, Asminderød: kaptajnsskrive
skrin ( 1800-tallet) ; fhv. maskinmester Carl Petersen, Herlev: signet der har
tilhørt hans far Rasmus Hansen Pedersen; V. Riise: portrætfotos af styrmand
Christoffer Riise og hustru, samt af skibsfører Hans Johan Chr. Riise (1865—
1948) og hustru; billedskærermester Børge Starch Petersen og hustru, Hel
singør: en samling strandskaller fra New South Wales, Australien; Foreningen
til Søfartens Fremme: en samling udklip; fru Grete Tvedberg, Helsingør: sø
kort over Nordsøen 1875.
Fotogaver

Grosserer Elias Amundsen, Larvik, Norge; Svend Andersen, Carmel, Cali
fornien; museumsinspektør Inge Mejer Antonsen, Virum; arkitekt, M.A.A.
Niels Bech, Kumasi, Ghana; M. Bohn Christensen, Vestbjerg; dir. C. Boschma,
Fries Museum, Leeuwarden, Holland; stud. mag. Niels Brunse, Helsingør; fru
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Inger Budtz-Jørgensen; Burmeister & Wains skibsværft A/S; oberstljt. O. H.
Christensen, Kronborg; kommunesekretær Sv. Aa. Delfs Møller, Nyborg;
Flyvehistorisk Samling, Vedbæk (gennem overass. L. A. T. Eege); Frederiks
borg Amts Avis, Helsingør; Frederikshavn Værft og Tørdok A/S; fhv. skibs
inspektør G. ]. A. Hansen, Gentofte; lærer Søren Manøe Hansen, Ølgod;
Helsingør Skibsværft A/S; læge Peter Howitz, Gentofte; skibsbygmester C. E.
K. Jensen, Nyborg; overmekaniker E. Justesen; Oberverwaltungsrat Ulfert
Kaltenstein, Bremerhaven, Tyskland; kapt. Herm. Klitsø, Kalvehave; fotograf
Arne Magnussen, Helsingør; lokomotivfører V. Møller-Pedersen, Randers;
Nakskov Skibsværft A/S; kapt. C. M. Nielsen, Lyngby (f); toldinspektør
A. Nissen, Varde; Per Norløff, Oslo, Norge; Odense Staalskibsværft A/S
(Lindøværftet) ; museiintendent David Papp, Stockholm, Sverige; redder Arne
Petersen, St. Heddinge; fhv. maskinmester Carl Petersen, Herlev; sognepræst
Frits Ravn, Avernakø; fyrmester Henning Roed, Kronborg; San Francisco
Maritime Museum, USA; Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Slesvig,
Tyskland; lodsdirektør Mogens Schmidt; fotograf Saul Shapiro, p.t. Rissskov;
fhv. hovedkasserer S. Simonsen, Charlottenlund; Foreningen til Søfartens
Fremme; Gapt. Edgar K. Thompson, Washington D.G.; fru Henny Thaarup,
Glostrup; fhv. grosserer Martin Tobiasen; Carl Tscherning, Birkerød; Morris
Tucker, Chudleigh Knighton, Devon, England; fru Ingeborg Vogel-Nielsen,
Ålborg; forfatteren Carl Østen; Aalborg Værft A/S; Aarhus Flydedok og
Maskinkompagni A/S.

Boggaver

Museumsinspektør Inge Mejer Antonsen, Virum; skibskonstruktør, Naval
Architect Otto Benzon; lektor Palle Berg-S ør ensen, Hillerød; kommandørkapt.
E. Borg, Marinens historiske Sektion; byarkivar, cand, pharm. H. Brandt,
Fåborg; kapt. Aage Brettschneider; fru Inger Budtz-J ørgensen; journalist
Hansaage Bøggild, Rønne; förste-intendent Carl Olof Cederlund, Stockholm,
Sverige; kapt. A. G. Course, Bournemouth, England; Dalane Folkemuseum,
Egersund, Norge; museumsass. Erik Dannesboe, Handels- og Søfartsmuseet;
forfatteren Johan Ellefsen, Oslo, Norge; Kustos Dr. Siegfried Fliedner, FockeMuseum, Bremen, Tyskland; Professor, Naval Architect Thomas C. Gilimer.
Annapolis, USA; havnefoged Emil Gotfredsen, Rudkøbing; amanuensis Sv. E.
Green-Pedersen, Århus; Grimstad kommune, Norge; Allan Gustafsson, Dalsbruk, Biskopsö, Finland; lærer Søren Manøe Hansen, Ølgod; protokolchef
G. Harhoff, Udenrigsministeriet; prof. fil. dr. Olof Hasslöf, Malmö, Sverige;
distriktschef V. K. Hellesen, Randers; Helsingør kommune; museumsinspektør
Alan Hjorth Rasmussen, Esbjerg; grosserer Bent Hooge; fhv. forbundsformand
Rich. Jensen; Hans C hr. Jessen, Rendsburg-Büdelsdorf, Tyskland; Oberver
waltungsrat Ulf ert Kaltenstein, Bremerhaven, Tyskland; kapt. Herm. Klitsø,
Kalvehave; N. Knudsen, Sønderborg; Werner Koch, Grömitz, Tyskland; Dr.
Walter Kresse, Hamburg, Tyskland: fru Hugo Krohn, Kiel, Tyskland; Kunst-
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akademiets Bibliotek; Lademanns Forlag; lods Erik Larsen; fyrdirektør Axel
Legind, Gilleleje (t); museumsdirektør André Leth, G. L. Davids Samling;
Maskinmestrenes Forening; Meteorologisk Institut, Gharlottenlund; overinspek
tør Peter Michelsen, Frilandsmuseet, Lyngby; forfatteren M. Mickiewicz, War
szawa, Polen; toldass. Holger Munchaus Petersen; J. Munch Nielsen, Hel
singør; antikvarie Nils Nilsson, Kulturen, Lund, Sverige; fru Birte Olsen, Gen
tofte; reklamechef Erling Pade; maskinmester Carl Petersen, Herlev; Staats
archivdirektor Friedrich Prüser, Bremen, Tyskland; Rosenkilde og Baggers
Forlag; Research Officer Doig D. Simmonds, West African Historical Museum,
Gape Coast, Ghana; South Street Seaport Museum, New York; Dr. Manfred
Wedemeyer, Klappholttal, Sylt, Tyskland; Det norske Veritas, Oslo, Norge;
bogtrykker Volmer Vejlø, Kalundborg; kontorchef E. Villarsen; prof. dr.
Maria Znamierowska-Prüfferowa, Torun, Polen; Det Østasiatiske Kompagni;
Århus Havnevæsen.
Hvor intet andet er angivet, er adressen København.
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Årbog 1973

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÂ KRONBORG
DRIFTSREGNSKAB i. APRIL 1972 - 31. MARTS 1973

Indtægter
Indtægt ved forevisning .
................................
.
Statens tilskud................................................................
...
Private bidrag ifølgespecifikation.............................................................
Renter..........................................................................................................
Fortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter,
kort, billedbog,postkort,platter m.v......................................................
Modtagne bidrag (rest til restaurering af grønlandsk konebåd) . .
Erstatning for ødelagte og bortkomne udstillingsgenstande
. . .

*35-893
490.366
50.950
6.963

Kr.

705-124

551.024
49-35°
1.500
41-35*
2.405
13-505

659.135

U dgifter
Administration og drift:
Lønninger, honorarer, pensionsudgifter m.m. . . .
Rengøring...........................................................................
Opvarmning.....................................................................
Kontorhold, køb af stålskabeog diverse.......................
Kørsel og transport ....
Assurance, ATP og sygeløn .
................................

8.231
8.771
3-950

Museets samlinger:

Nyerhvervelser og opstillinger................................................
Særopgaver (restaurering af grønlandsk konebåd) . . .
Afskrivninger på inventar.....................................................
Overskud3 der overføres til kapitalkonto .

24.104
8.734
5-4*4

.....................................

7-737

Kr.

705-124

163
Specifikation af private bidrag i 1972/73
Burmeister & Wain’s Motor- og Maskinfabrik af 1971 . .
. 1.000,00
Danmarks Rederiforening...........................................
.... 5.000,00
A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab ....
.... 1.000,00
Dansk Arbejdsgiverforening................................................................
500,00
Den Danske Landmandsbank A/S.......................................................... 5.000,00
A/S De Danske Sukkerfabrikker ....
. .
....
200,00
Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S ....
3.000,00
Helsingør Kommune...........................
...
. . 4.500,00
J. C. Hempels Legatfond ....
................................
. 1.000,00
Rederiet Holm & Wonsild..........................................................
.
600,00
Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark .... 3.500,00
A/S Kjøbenhavns Handelsbank
.......................................................... 5.000,00
Rederiet A. P. Møller............................................................................... 5.000,00
Dampskibsselskabet Norden A/S...........................................................
300,00
Det Store Nordiske Telegraf-Selskab.....................................................
200,00
Dampskibsselskabet Orient A/S................................
....
300,00
Orla Petersen, Kortsalget, Kronborg .
.
.....................
.
200,00
Privatbanken i København A/S............................................................... 5.000.00
A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise...........................................
250,00
A. E. Sørensens Rederi..................
..............................................
800,00
Dampskibsselskabet Torm.....................................................................
100,00
Kryolitselskabet Øresund A/S..................................................................... 1.000,00
Det Østasiatiske Kompagni A/S ...
7.500,00
Kr.

50.950,00

De efter i. april 1973 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab.

ir
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STATUS PR. i. APRIL 1973

Aktiver

Samlingen:
Saldo pr. 1. april 1972...................................................... 2.413.223
Nyerhvervelser og opstillinger m.v. i 1972/73 . .
24.104
Modtagne genstande m.m. i 1972/73.....................
317.625

Likvide midler:
Kassebeholdning...........................................................
Landmandsbanken.....................................................

2.754.952

2.346
119.779

122.125

Udestående fordringer...........................................................................
Beholdning af kataloger, farve postkort, platter og bøger ....

63.976
50.000

Inventar:
Anskaffelsessum.....................
Afskrivning ifølge driftsregnskab .

.
.

.
.

5.414
5.414

o

Kr.

2.991.053

2.900
3.084

5.984

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

12.000

Kapitalkonto:
Saldo pr. 1. april 1972..................................................... 2.623.603
Nyerhvervelser og opstillinger m.v. i 1972/73 . . .
24.104
Modtagne genstande m.v. i 1972/73...........................
317.625
Overskud ifølge driftsregnskab ...
...
7-737
Kr.

2.973.069
2.991.053

Passiver
Diverse kreditorer:
Omkostninger................................................................
Tilbageholdelse af del af dyrtidsportioner ....

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

København, den 7. juni 1973
E.

Engell-Nielsen
statsaut. revisor

Eigil Bruhn
statsaut. revisor

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS
MUSEETS VENNER
BERETNING FOR
1972-73

Selskabets årlige generalforsamling afholdtes mandag 27. august 1973
kl. 16 i Kongens Kammer på Kronborg. Ca. 80 medlemmer var mødt
frem.
Formanden, museumsdirektør Knud Klem, bød velkommen. Over
bibliotekar Erik Buch Vestergaard, Helsingør, valgtes til dirigent.
Formanden indledte sin beretning med at udtale mindeord om
fhv. fyrdirektør, kommandør Axel Legind, som var afgået ved døden
i april 1973. Igennem mange år har han været et interesseret og
aktivt medlem af selskabets bestyrelse. Bl. a. var det på hans initiativ,
at museets årbog i960 fremtrådte som et jubilæumsskrift til det dan
ske fyrvæsens 400 års jubilæum.
Bestyrelsen havde i overensstemmelse med selskabets love § 5 sup
pleret sig med kommandørkaptajn Jørgen Teisen, chef for Marinens
bibliotek, i fyrdirektørens sted.
På grund af flere uforudsete uheld var årbog 1972 blevet så for
sinket, at den først kunne udkomme i december i fjor. Til gengæld
var det en større årbog end normalt, idet den indeholdt ti artikler.
Den var, som det vil huskes, tilegnet tidligere professor ved Køben
havns universitet, fil. dr. Olof Hasslöf, med hvem museet i mange år
har haft et frugtbart samarbejde på det maritim-etnologiske område.
Ved en højtidelighed på museet d. 14. december 1972 overrakte for
manden et eksemplar af årbogen til Hasslöf.
Foruden ved at udsende årbogen havde selskabet på anden måde
hjulpet museet, idet det havde gjort det muligt for dette at erhverve
et altersæt af sølv fra Asiatisk kompagni (omtalt i årbog 1972,
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s. 218 ff.). Dette var sket ved bevillingen af et beløb fra fhv. skibs
fører Harald Læssøe Barfoeds Legat. Endvidere havde selskabet skæn
ket et beløb til hjælp til restaurering af museets konebåd (jfr. årbog
1972, s. 235 f.).
Venneselskabets medlemstal var i årets løb steget til 1450 medlem
mer (1293 års- og 157 livsvarige medlemmer).
Formanden gav derpå nogle meddelelser fra selve museet og om
talte bl. a. det stigende besøgstal., en række bemærkelsesværdige gaver
og nyerhvervelser, samt museets udstillingsvirksomhed (herom kan
læses i museets årsberetning i nærværende årbog). Han mindede også
medlemmerne om, at de kunne købe museets ældre årbøger, hvoraf
de fleste endnu kan fås, til billig pris, og henledte opmærksomheden
på, at museets Søhistoriske billedbog var nedsat til kr. 12,50. Museets
smukke plakat, tegnet 1948 af Sikker Hansen, kan erhverves for
kr. 10,00.
Til slut rettede formanden en tak til annoncørerne og bidragyderne,
der har understøttet selskabet i udgivelsen af årbogen, og takkede
ligeledes pressen, der altid har omtalt selskabet og museet med stor
velvilje. Han udtalte ligeledes sin glæde over medlemmernes interesse
for selskabet og museet.
Efter at formandens beretning var godkendt, fremlagde kassereren
de reviderede regnskaber for selskabet og for fhv. skibsfører H. L. Bar
foeds legat (trykt på de følgende sider). Regnskaberne godkendtes.
På valg til bestyrelsen var direktør J. M. Barfoed og skibsreder
N. Hahn-Petersen, der genvalgtes, ligesom generalforsamlingen til
trådte valget af kommandørkaptajn J. Teisen. Som revisorer gen
valgtes de statsautoriserede revisorer, A. Engell-Nielsen og Eigil
Bruhn.
Fra Art Director Erling Pade var der indkommet et forslag om at
lade museets årbog, som han fandt for traditionel i form og indhold,
erstatte med et kvartalsskrift i større format, f. eks. 21 X 22 cm,
hvorved den typografiske tilrettelægning og præsentation af billed
stoffet ville vinde. Samtidig foreslog han, at indholdet blev mere
aktuelt. Formanden takkede direktør Pade for initiativet, men udtalte

Venneselskabets formand, Handels- og Søfartsmuseets tidligere direktør Knud
Klem (t.h.) overrækker et smukt indbundet eksemplar af museets årbog 1972
til professor, fil. dr. Olof Hasslöf ved en lille højtidelighed på museet 14. dec.
1972. Årbogen 1972 fremtrådte som hyldestskrift til ham som den nordiske
maritime etnologis nestor. Foto: Jørgen Rubæk Hansen.
The President of the Society of Friends of the Danish Maritime Museum,
Mr. Knud Klem (right), who for more than 40 years was director of the
museum, presents a copy of the museum’s last yearbook to Professor Dr. Olof
Hasslöf, the nestor of Scandinavian maritime ethnology, on Dec. 14, 1972. The
yearbook was dedicated to Professor Hasslöf by his colleagues and pupils.

at han var bange for de redaktionelle og økonomiske vanskeligheder,
der ville opstå.
I den efterfølgende diskussion supplerede Pade sit forslag. Flere
medlemmer var betænkelige ved de udgifter, der ville opstå, hvis man
i stedet udsendte et tidsskrift. Når de store udenlandske maritime
tidsskrifter har svært ved at klare sig, hvordan skal vi da kunne på
tage os disse udgifter? Andre udtalte sig til gunst for at beholde år-
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bogen. Der blev fra forskellig side udtalt ønske om i årbogen at få
offentliggjort flere billeder af det righoldige stof, museet opbevarer i
arkiver og magasiner.
Henningsen meddelte på redaktørernes vegne, at årbogen blev trykt
i 2500 eksemplarer. Redaktionsarbejdet blev udført vederlagsfrit,
hovedsagelig i redaktørernes fritid. Skulle museet udgive et tidsskrift,
måtte redaktørerne se sig tvunget til at sige fra, og der måtte engage
res en deltidsansat redaktør udefra. Det ville efter erfaringen være
svært i vort lille land at finde tilstrækkeligt med forfattere, som ville
og kunne give bidrag til et tidsskrift. I det hele taget ville det næppe
være museets opgave at optage en konkurrence med de allerede eksi
sterende talrige maritime tidsskrifter.
Formanden anførte, at man måske kunne gøre årbogens format
bredere (men ikke højere), så billederne kunne placeres bedre, men
pegede på, at udgifterne ville blive større. Han konkluderede, at man
fra museets og selskabets side ville være villig til positivt at drøfte de
fremsatte forslag, men understregede, at det måske var tvivlsomt, om
det var selskabets opgave at udgive et tidsskrift.
Efer generalforsamlingen samledes medlemmerne som sædvanlig til
en lille forfriskning med hyggeligt samvær, hvorefter de havde lejlig
hed til under ledelse af Hanne Poulsen og Henning Henningsen at
foretage en rundgang i museet med besigtigelse af Vestindieudstillingen og de nyopstillede gaver.
Henning Henningsen

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS
MUSEETS VENNER
DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN i. APRIL 1972 - 31. MARTS 1973
Indtægter
Kontingenter og bidrag:

Årsbetalende medlemmer........................................................... 38.383
Livsvarige medlemmer...........................................................
2.400

40.783

Renter af bank, postgiro og obligationer................................................
Gave fra fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoed’s legat.....................

8.134
9-545

Kr.

58.462

Udgifter

Gaver og tilskud til Handels- og Søfartsmuseet:

Årbog 1972:
Udgivelse af årbog...........................................
Porto til udsendelse...........................................

55-952
3.886
59838

-r- salg af årbøger og særtryk . .
annoncer og tilskud ....

6.401
12.450

18.851

40.987

Gaver iøvrigt til Handels- og Søfartsmuseet........................... 13-537

54.524
Diverse omkostninger:

Porto, fragt m.v.
Kontorhold...........................................................
Revision og regnskabsassistance for 1971/72
Diverse udgifter.....................................................

758
7.126
2.350
203

Henlæggelse til reservefonden ifølge vedtægternes § 9 .

Underskud, der overføres til kapitalkonto

10.437

•
.

.

2.400

67.361

Kr.

8.899
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STATUS PR. i. APRIL 1973
Aktiver
Likvide, midler:
Kassebeholdning.....................................................................
688
Den Danske Landmandsbank, Helsingør:
Checkkonto 11130-6.........................................................
7.068
Bankbog 6-60047..............................................................
9.589
Postgiro
....................................................................................
8.815 26.160
Debitorer:
Tilgodehavender bl. a. vedr. årbog.........................................
2.385
Tilgodehavende moms..............................................................
2.201 4.586
Obligationer:
Kr. 10.000 7 % Østift. Kreditf. 15. s. 4 à 64....................
6.400
Kr. 10.000 7 % Østift. Kreditf. 18. s. 1998 à 68%. . . .
6.875
Kr. 42.000 7 % Østift. Kreditf. 16. s. 4 à 63.................... 26.460
Kr. 43.000 7 % Københ. Kreditf. 15. s. 1. a. à 63 . . .
27.09066.825

Kr.

Passiver
Diverse kreditorer.....................................................................................
Vedtagne, endnu ikke ydede gaver:
Saldo pr. 1. april 1972.....................................................
Reservefond:
Saldo pr. 1. april 1972...........................................................42.548
4- henlagt ifølge driftsregnskab...........................................
2.400
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1. april 1972..................................................... 53-894
4- underskud ifølge driftsregnskab.....................
8.899
kursregulering af obligationer...........................
2.757 11.656
Kr.

Jens M. Barfoed
Knud Klem

97.571

385

10.000

44.948

42.238
97-571

Niels Hahn-Petersen
Ernst von Kauffmann
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. juni 1973
A.

Engell-Nielsen
statsaut. revisor

Eigil Bruhn
statsaut. revisor

FHV. SKIBSFØRER
HARALD LÆSSØE BARFOED’S LEGAT
DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN i. APRIL 1972 - 31. MARTS 1973
Indtægter

Renter og udbytter:

Bankindestående.....................................................................
Obligationer...........................................................................

1.663
7-665

9.328

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

Overskud, der overføres til gevinst- og tabskonto .

.

o

.

o
196

196

Kr.

9.132

172

STATUS PR. i. APRIL 1973

Aktiver
Likvide midler:
Den Danske Landmandsbank, Helsingør, bankbog .
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 4J/2 % Husm. Hypotekf. 3..........................
Kr. 2.000 5 % Danske Statslån S 2007...........................
Kr. 60.000 7 % Østift. Kreditf. 19. 1......................................
(kursværdi pr. 1. april 1973 kr. 76.112).

42.156

5-310
I7-448
7.280
650
597
3-038
620
8.540
1.300
35-275

80.058

Kr. 122.214

Passiver

0

Vedtagne, endnu ikke ydede gaver .
Kapitalkonto:
Legat ifølge testamente .
Gevinst- og tabskonto:
Saldo pr. 1. april 1972...........................
+ overskud ifølge driftsregnskab . .

100.000
13.082
9.132

22.214

Kr. 122.214
Jens M. Barfoed
Knud Klem

Niels Hahn-Petersen
Ernst von Kauffmann
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. juni 1973
A.

Engell-Nielsen
statsaut. revisor

Eigil Bruhn
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 06 85). Selskabets girokonto 5 90 00.

Medlemmernes rettigheder:
Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger
på Kronborg slot.
Gratis adgang til Orlogsmuseet i Nikolaj kirke, Kbh.
Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og 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,
1957-59 Pr- stk. kr. 6.25, 1962 kr. 8.75, 1967-70 kr. 11.50,
1971-72 kr. 15.-. Alle priser inkl. moms. Årbog 1942,
1960-61 og 1963-66 er udsolgt. Bestillinger modtages 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.
Kommandørkaptajn J. Teisen, R1.
Borgmester Ove Thelin.
Museumsdirektør, dr. phil. Henning Henningsen, kasserer og sekretær.

NYTILKOMNE MEDLEMMER

(fra i. sept. 1972 til 31. aug. 1973)
LIVSVARIGE MEDLEMMER

Greisen, Jan, Humlebæk.
Heering, William, skibsreder, København.
Mikkonen, Selma-Nor, bibliotekar, Dianalund.
Sinding, Ole, København.
Wiese, Roald H., København.

ÅRSMEDLEMMER

Andersen, Jens G., tegner, Allerød.
Bjeldorf, Erik, Lynæs.
Bjerge-Jørgensen, Rie, overing., cand. polyt., Nakskov.
Boje, Per, cand. mag., Hjallese.
Bolinder, Freddie, Albertslund.
Bonfils, Bo, København.
Bonfils, Jacob, fotograf, København.
Borg-Hansen, G., fængselspræst, København.
Borg-Hansen, Kirsten, København.
Bramsen, Ludvig, København.
Bramsen, Margrethe, København.
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Bønlykke, Lisa, Helsingør.
Christensen, Tage, Frederikshavn.
Elnef, Thorvald, Ålsgårde.
Erdland, Ib, København.
Faurschou, Bo, Södertälje, Sverige.
Fjellsson, Sigvard, Rönnäng, Sverige.
Frandsen, K., skibstømrer, Frederikshavn.
Freiburg, John, manufacturer, Torrane, USA.
Freiburg, John Charles, Rolling Cliff, USA.
Hansen, Erik, bådebygger, Herritslev.
Hansen, H. E., Egebjerg.
Hansen, Åge Willy, Holte.
Hellbo-Petersen, Torsten, Helsingør.
Henningsen, Tage, Helsingør.
Henriksen, Helge W., skibsfører, Helsingør.
Hjernøe, Carl Aage, forfatter, Højby.
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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:
Billing Boats
BP Olie-Kompagniet 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
A/S Kjøbenhavns Handelsbank
Det kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni
Københavns Frihavns-Aktieselskab
Københavns Havnevæsen

LB-Færgeme
Lehman Jr. A/S
Lemvigh-Müller & Munck A/S
Løvens kemiske Fabrik A/S
K. F. Marstrands Eftf. A/S
E. Nobel, Cigar- & Tobaksfabrikker A/S
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A/S Tuborgs Bryggerier
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billing boats modelbyggesæt
har gjort danske historiske skibe
kendt over hele verden.
billing boats fremstiller bl.a.
modelbyggesæt af Norske Løve,
Jylland, Vikingeskibet, Hjejlen.

billing boats

I 2"

B &W-MUSEET
afspejler Danmarks
industrielle udvikling

JVKOTOR
Burmeister & Wain’s 125-årige historie er levendegjort i museets tre
etager med minder og souvenirs fra historiske begivenheder, modeller
af bygninger og skibe, arbejdende modeller af dieselmotorer, etc.
Burmeister & Wain’s Museum,
Strandgade 4, hverdage 10-13. undt. lørdag, tirsdag till. 17.30-19.30.1.søndag i hver md. 10-13.

Så til søs....
Der er vist ikke ret mange som ved, at Esso er
Danmarks femtestørste rederi med en s amlet tonnage
på mere end 183.000 tons dødvægt.
Alene i 1972 transporterede Esso-tankskibe un
der dansk flag over 5 millioner tons råolie og olie
produkter ud over hele verden. Det er bl.a. denne
gren af Esso’s mangesidede virksomhed, som har
gjort selskabet til den største leverandør af energi til.
det danske samfund.
cx:

ui

Esso er mer’end De tror.
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FREDERIKSHAVN
VÆRFT »TØRDOK AS.
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Hovedkontor: Holmens Kanal 2 -1091 København K.

HANDE L.S BANKEN S]
- altid med i billedet

BELSINGØH SKIBSVÆRFT OG MASKINBÏGGEBI
AKTIESELSKAB
ELSINORE SHIPBUILDING AND ENGINEERING CO. LTD

KGL. BRAND

HØJBRO PLADS 10, 1248 KØBENHAVN K. TLF. (01)14 15 16

KØBENHAVNS FRIHAVN

Frihavnen i fugleperspektiv

Største, hurtigste og billigste frihavn i Nordeuropa

Driftsledelse:

Københavns Frihavns-Aktieselskab
Tlf.: (01)26 23 41 . Telex 15945 . Telegramadresse: Frihavnen, København

CONTAINER
TERMINAL

Københavns Havn
-Deres havn

LANDMANDSBANKEN

TAG

- ruten fra Kronborg -

den naturlige bilvej over SUNDET

- specialbyggede passager- og bilfærger!

HELSINGØR - HELSINGBORG

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

rederi

befragtning
linieagentur
LEHMANN JUNIOR
KØBENHAVN ■ (01) 2613 22 ■ AARHUS ■ (06) 1318 55
AALBORG - ESBJERG ■ ODENSE
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Fabrikker og
agenturer
i over 80 lande
LØVENS KEMISKE FABRIK

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

HELSINGØR

LLOYD’S AGENCY

K. F. MARSTRANDS EFTF. AS
er det sidste af de mange skibsklareringsfirmaer, som prægede Helsingør
i sundtoldstiden

13'

NORDHAVNS-VÆRFTET
AKTI ESELSKAB

ODS3!?

LEDNINGER
OG
KABLER
til stærkstrøm
og svagstrøm

AKTIESELSKABET NORDISKE KABEL OG TRAADFABRIKER

Synes De også,
vi trænger til
et nyt skrivebord?
Det gør vi måske, men vi bestræber os på at bevare de
lave administrationsomkostninger, for at der hvert år
kan blive så stor en bonus som muligt. Alene i år kan
vi fordele 156 millioner kr. til de forsikrede. 1 de sidste
fem år har vi således fordelt 554 millioner kr.

pensionsforsikrin'g'Sanstalten a/s

TOMS GULD BARRE CHOKOLADE
DANMARKS MEST SOLGTE

SIN VÆGT VÆRD!
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AALBORG VÆRFT A/S

AARHUS OLIEFABRIK A/s
AARHUS

