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(Foto: Inge Aasmul)

Jørgen Selmer
- Handels- og Søfartsmuseets direktør fra 1. august 2007

Den 1. august 2007 fik Handels- og
Søfartsmuseet ny direktør, idet den 56-årige mag.art. i europæisk etnologi Jørgen
Selmer blev ansat til at lede museet i de
kommende spændende år med nybyggeri
og udvidelse af organisationen.
Jørgen Selmer kommer fra en stilling
som direktør for Københavns Bymuseum,
hvor han har været siden 1992. Opgaverne
her har haft mange paralleller til det arbej
de, der nu forestår for Handels- og
Søfartsmuseet. Det drejede sig bl.a. om
udvikling af organisationen med fast- og
projektansatte arkæologer, etnologer og
historikere. Opbygning af nye udstillinger,
der i et nutidigt formsprog henvender sig
til et bredere publikum end museets oprin
delige kernepublikum. I forlængelse af det
te udvikling af en skoletjeneste, der med et
væld af tilbud om undervisningsforløb kob
ler museet med de undervisningsbehov,
der ligger i læseplanerne for forskellige
alderstrin.
Interessen har i årene på Københavns
Bymuseum været fokuseret på museets
arbejde med nye målgrupper og museets
involvering i det omgivende samfund, både
hvad angår samarbejde i den kulturelle sek
tor, samarbejde med offentlige og private
virksomheder, turistarbejde, brugen af kul
turhistorien i integrationen af flygtninge
og indvandrere; arbejdet med bevaring af

historiske bymiljøer, herunder Københavns
Havn; tilgængeliggørelse af museets viden
på internettet m.m.

Af konkrete projekter og permanente sam
arbejder kan nævnes:
Medlem af styregruppen og senest for
mand for festivalen ”Golden Days in Cop
enhagen”, der er et tværfagligt og tværin
stitutionelt samvirke mellem et halvt hun
drede kulturinstitutioner i Københavnsom
rådet, som under forskellige temaer hvert
andet år har afholdt en festival. Senest mar
keringen af 200-året for Københavns bom
bardement 1807.
Som formand i 11 år for Museumsrådet
for København og Frederiksberg har Jør
gen Selmer bl.a. arbejdet for oprettelsen af
internetportalen ”Museer i København og
omegn”, www.mik.dk, der forankret i Gol
den Days sekretariatet fungerer som et
markedsføringsfællesskab mellem regio
nens museer. 1 sammenhæng med dette
kører portalen ”www.brugkulturen.dk”,
hvor institutionernes tilbud til erhvervslivet
er tilgængelige.
Museernes samlinger overalt i verden bli
ver i disse år gjort tilgængelige på internet
tet. Handels- og Søfartsmuseet er allerede
nået langt på dette område. Jørgen Selmer
har i København været med til oprettelsen
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af portalen ”www.absalon.nu”, hvor Køben
havns Bymuseum, Københavns Stadsarkiv
og Københavns Hovedbibliotek er gået
sammen i et driftsfællesskab om at digitali
sere og tilgængeliggøre deres samlinger på
nettet med en fælles avanceret søgefunkti
on som overbygning.
Kontakten til erhvervslivet er bl.a. fore
gået gennem samarbejde med Københavns
City Center forening og senest mest mar
kant gennem indgåelsen af en partner
skabsaftale mellem museet og MAN B&W
Diesel A/S. Det har ført til byens nye
attraktion ”DiesclHouse”, beliggende på
H.C. Ørsted Værket. DieselHouse ejes af
Man Diesel A/S, men drives i et permanent
partnerskab med Københavns Bymuseum.
På nye udstillingsdæk bygget ved siden af
verdens engang største dieselmotor har
Bymuseet stået for opbygning af udstillin
ger om dieselteknologiens betydning ver
den over, ikke mindst for skibsfarten, og en
stor udstilling om B&Ws historie fra grund
læggelsen i 1843 og frem til nu. Disse
udstillinger er for øvrigt skabt af en af
museets etnologer, Niels Jul Nielsen, delvis
på baggrund af det samarbejde omkring
udforskning og dokumentation af skibs
værftet B&W inden lukningen, som Han
dels- og Søfartsmuseet også indgik i.

Museet uden for museet i form af udstillin
ger og museumsaktiviteter i byens gader
har også været et interessefelt. Ikke mindst
museets omfattende arkæologiske aktivitet
har været og vil ved de kommende Metro
gravninger blive formidlet i bybilledet.
Ved siden af det daglige arbejde har Jør
gen Selmer siddet i bestyrelsen for så for
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skellige museer som Arbejdermuseet,
Brønshøj Museum, Øregaard Museum og
Revy museet. Han har arbejdet for udvik
ling af de bydelshistoriske arkiver, arbejdet
med restaureringsprojekter bl.a. vedr. grav
minderne på Assistens Kirkegård og de
enestående bemalede skydeskiver, der til
hører Det Kgl. Skydeselskab.
Internationalt har interessen gennem
alle årene koncentreret sig om et tæt sam
arbejde mellem de nordiske hoved
stadsmuseer, og de senere år omkring en
ny komité for storbymuseer under Interna
tional Council of Museums, ICOM, som
Jørgen Selmer var medstifter af i Moskva i
2005.
Før tiden i København var Jørgen Selmer
leder af lokalmuseerne i Grindsted og Bil
lund kommuner:
Stationsbymuseet i Grindsted, museums
landbruget ”Karensminde” fra 1930-erne
drevet af en kreds af frivillige, Besættelses
tidsmuseet 1940-45 og Vorbasse Museum
med bl.a. emnerne plantagedrift og mar
kedsliv.
Ansættelsen i Grindsted fulgte umiddel
bart efter magisterkonferencen i 1982,
hvor Jørgen Selmer skrev speciale om kul
turmødet mellem lokale fiskere og det vel
stående københavnske borgerskab i Ved
bæk i begyndelsen af 1900-tallet.
Den maritime verden kommer først nu i
fokus for Jørgen Selmers aktivitet, hvor de
mange erfaringer fra 25 års virke som mu
seumsdirektør skal bruges til sammen med
Handels- og Søfartsmuseets personale, bestyr
else og venner at skabe Det Ny Søfartsmu
seum.
MuseumsdirektørJørgen Selmer, R

Erik Dannesboe:
Rederiet Hafnia Skibsreder T. C. Christensen og hans mange rederier
I artiklen berettes om skibsreder T C. Christen
sen, der i sin karriere havde ledende poster i en
halv snes rederier. Hovedparten af disse var han
også med til at likvidere, og kun det ene af hans
rederier - Rederiet Hafnia - fik en længere leve
tid.
Forfatteren, der i en periode har været muse
umsassistent på Handels- og Søfartsmuseet og
tidligere udstationeret af Handelsflådens
Velfærdskontor, har i flere årbøger skrevet artikler
om de mindre kendte danske rederier

Thorvald Christian Christensen
En af de mere bemærkelsesværdige skibs
redere i 1920’erne var Thorvald Christian
Christensen. Han blev i det årti korrespon
derende reder for rederierne:
Dampskibsselskabet Codan, København,
Det Oversøiske Kompagni, København,
Dampskibsselskabet Gylfe, København,
Dampskibsselskabet Hafnia, København,
Dampskibsselskabet Halla, København,
Dampskibsselskabet Hamlet, København,
Dampskibsselskabet Hammersholm,
København,
Dampskibsselskabet Jutlandia, København,
Dampskibsselskabet Ontario, København,
Det københavnske Dampskibsselskab,
København, og i 1928 desuden direktør for
Det Oversøiske Kompagni.

Thorvald Christian Christensen var født
1887 i Frederikshavn. Efter uddannelse i
en lokal shippingvirksomhed, flyttede han
til København og fik ansættelse i Det
Dansk-Russiske Dampskibsselskab. Han var
derefter i syv år prokurist i rederiet A. P.
Møller.
I 1917 blev han korresponderende reder
for dampskibet HANS TAVSEN, der var
købt i Norge af dampskibsselskabet Jutlan
dia, der var ejet af grosserer Jens Toft, der
havde et stort grossistfirma i kaffebran
chen. Som mange andre forretningsfolk
havde T. C. Christensen i 1917 en del ledi
ge penge, som han mente bedst kunne for
rentes ved en placering inden for skibsfart,
hvor fragtraterne siden 1915 var steget til
det firedobbelte. T. C. Christensen fortsat
te som korresponderende reder for HANS
TAVSEN indtil 1925.

Under første verdenskrig blev der på
grund af de høje fragtrater oprettet mange
nye rederier, der ofte havde en for lille
egenkapital og i mange tilfælde var grund
lagt for lånte penge. På grund af krigen
regnede ejerne og aktionærerne med at
spinde guld på investeringen, men sådan
gik det ikke! Da krigen var slut, faldt fragt
raterne hurtigt, og mange rederier kom i
store vanskeligheder.
Ved siden af sit engagement som korre
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sponderende reder for HANS TAVSEN
etablerede T. C. Christensen i 1919 egen
forretning med speciale i administration af
skibe for rederier, der gik fallit i 1920’erne.
En del af T. C. Christensens rederiaktivite
ter gennemgås for de nedenstående rede
rier, og til slut bringes en liste over de
berørte skibe.

Københavns Diskonto- og Revisionsbank
Københavns Diskonto- og Revisionsbank
var indblandet i hovedparten af T. C. Chri
stensens forrretninger, indtil den gik fallit.
Banken var en af de store københavnske
banker. Men krigskonjunkturerne havde
lokket direktører og bestyrelsesmedlem
mer til at yde store lån til blandt andet
rederier, der viste sig at være dybt useriøse.
Banken havde mange fine navne i såvel
bestyrelse som i direktionen, og også i ban
kens kontrolkomité sad der prominente
navne. Det hjalp alt sammen intet!
Bankens lånere kunne ikke forrente og
afdrage lånene, og den 18. juli 1924
udsendte banken en erklæring, der slutte
de med at meddele, at banken indtil videre
standsede sine betalinger. Sagen var så
alvorlig, at Rigsdagen måtte vedtage en lov
om bankens likvidation, og der blev nedsat
en likvidationskomité, der skulle sørge for
afviklingen. Denne komité fik T. C. Chri
stensen meget at gøre med. Da det endeli
ge regnskab i 1929 var færdigt, var der et
underskud på 39.444.330,01 kr. - overor
dentligt mange penge i 1929.
Dampskibsselskabet Hamlet
En af de første opgaver, T. C. Christensen i
1919 fik overdraget, var hvervet som korre
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sponderende reder for dampskibsselskabet
Hamlet. Det var stiftet den 11. april 1916
med en aktiekapital på 600.000 kr., der i
1921 var udvidet til 2.400.000 kr. Rederiet
havde fra begyndelsen en fornuftig økono
mi. I 1916 var der et nettooverskud på
754.596 kr., og aktionærerne fik udbetalt et
udbytte på 15%.11918 var der, til trods for
at rederiet var uden skibe, et nettooverskud
på 126.482 kr. Men så gik det galt!
Rederiet købte i 1916 det norske skib
HALLINGDAL, der blev omdøbt til
AMLETH. Det sejlede kun for rederiet et
par år, før det i 1918 blev solgt til damp
skibsselskabet Orion, København, for
2.369.544 kr. og omdøbt til POLARIS. Som
erstatning bestilte rederiet to dampskibe
på P. Ph. Stuhrs skibsværft i Ålborg. De blev
et dyrt bekendtskab. Skibene kunne ikke
leveres til tiden, og byggeprisen var for beg
ge skibene 4.449.540 kr., der i det faldende
fragtmarked gjorde det vanskeligt at få for
retningen til at løbe rundt.
I 1921 havde rederiet et underskud på
647.993 kr. Samtidig måtte der til Svend
borg Skibsværft betales 2.418.060 kr., fordi
man annullerede kontrakter på to nybyg
ninger, der var bestilt ved værftet. De føl
gende år blev det ikke bedre, og i 1926
trådte selskabet i likvidation med et under
skud på 464.768 kr. De to skibe PALNATOKE og SIGVALD, som den fallerede Køben
havns Diskonto- og Revisionsbank havde
pant i, blev for 640.000 kr. solgt til damp
skibsselskabet Halla, der var ejet af Banken.
Salgssummen blev udbetalt til kreditorerne
i Københavns Diskonto- og Revisionsbank
mod en saldokvittering.
På den afsluttende generalforsamling i

Den 4-mastedc skonnert DRODGEN var på 384
brt. og bygget af Svendborg Skibsværft i 1918 til
Rederiaktieselskabet Dragør, København. Den 19.
september 1921 blev det solgt til Rederiaktiesel
skabet Halla, København. Den 9. maj 1927 blev
det solgt til aktieselskabet Margit, København, der
den 8. oktober samme år videresolgte det til gros
serer C. Alme, København. Den 21. januar 1929
overtog aktieselskabet Margit, København atter
skibet, og solgte det 20. juni samme år til Italien.
(Foto H&S)

The 4-masted schooner DRODGEN was 384 g.r.t. and
was built by the Svendborg Shipyard in 1918 for the
Dragør Shipping Company Ltd., Copenhagen. On 19th
September 1921 it was sold to the Halla Shipping Com
pany Ltd., Copenhagen. On 9th May 1927 it tuas sold,
to the Margit Company, Copenhagen, and on 8th Octo
ber the same year it was sold, again to C. Alme, a Copen
hagen merchant.. On 21st January 1929 the Margit
Company purchased the ship again and on 20th June
the same year they sold, it to Italy.
(Photo: DMM)

rederiet den 25. oktober 1927 blev det
oplyst, at dampskibsselskabets kreditorer
var fuldt dækkede, men at aktionærerne i
selskabet havde tabt deres penge.

Redmaktieselskabet Dragør
Rederiaktieselskabet Dragør blev stiftet 24.
august 1916 med en aktiekapital på
1.000.000 kr. og med kaptajn J. Ovrebek
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som reder. Rederiet kom til at eje i alt 8 ski
be. DRAGØR, DROGDEN, HANS, KARL,
KONGEDYBET, LYNETTEN, OLAF og
RØSEN. Samtlige skibe var sejlskibe med
hjælpemotor, og de var nye udtagen
HANS, der var bygget i 1884.
Det første skib, DRAGØR - en stålbygget
motorskonnert på 600 tdw. - var bygget af
Svendborg Skibsværft og blev afleveret til
rederiet den 21. april 1917, mens de syv
andre skibe først blev afleverede eller købt i
løbet af 1919, og det gav rederiet store øko
nomiske problemer. I 1916/1917 havde
rederiet et underskud på 84.992 kr. Og det
blev ikke bedre i 1918, hvor underskuddet
var på 114.659 kr. Det påvirkede tilsynela
dende ikke aktiekursen, der i 1917 var på
kurs 115, i 1918 på kurs 95 og i 1919 på kurs
105. Men i 1920 kom rederiet i så store øko
nomiske vanskeligheder, at ledelsen på en
generalforsamling den 20. juni 1920 beslut
tede at lade det træde i likvidation. I 1921
var underskuddet 1.917.737 kr., der yderli
gere blev forøget med 230.000 kr ved et tab
på en nybygning hos Codanværftet i Køge,
der måtte annulleres. Den 21. juli 1921 køb
te T. C. Christensen på vegne af Rederi
aktieselskabet Halla, der reelt var ejet af
Københavns Diskonto- og Revisionsbank,
skibene DRODGEN, HANS, KARL, LYNET
TEN, OLUF, og RØSEN. Den bogførte vær
di var 2.308.963 kr., men skibene blev købt
for 385.000 kr. Skibet DRAGØR var ikke
inkluderet i handelen, da det den 7. decem
ber 1920 var forlist på en rejse fra Køben
havn til Island, og KONGEDYBET var den
1. april 1921 solgt til Selskabet Motorskibet
Kongedybet i Hasle.
T. C. Christensen fortsatte som korre
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sponderende reder driften af Halla indtil
1927, hvor alle skibene var blevet solgt. Da
regnskabet var endelig opgjort, havde akti
onærerne tabt deres penge, og der blev
heller intet til de almindelige kreditorer.
Dampskibsselskabet Gylfe
Endnu et rederi, Dampskibsselskabet Gyl
fe, der for en stor del også var finansieret af
Københavns Diskonto- og Revisionsbank,
kom i 1921 i økonomiske vanskeligheder.
Dampskibsselskabet ejede de fem skibe
AGGFRSUND, ALSSUND, GRØNSUND,
ROLLO og ØSTEN. Rederiet var stiftet
den 3. juni 1916 af grosserer Th. Just med
en aktiekapital på 600.000 kr.
I de første år gik det tåleligt, men refera
tet af generalforsamlingen den 27. septem
ber 1918 var ikke opmuntrende. Skibene
havde haft et tidstab på sammenlagt 257
døgn, krigsassuranceudgifterne var steget
fra 615.000 kr. til 1.387.000 kr., og havarier
og klassifikationer havde kostet i alt
742.604 kr. Aktiekapitalen blev derfor i juni
1918 forhøjet til 2.400.000 kr.
På generalforsamlingen i 1919 blev det
oplyst, at rederiets fem skibe var indkøbt
for tilsammen 7.662.900 kr., og at der var
bestilt syv nybygninger på tilsammen ca.
28.000 tdw. Men selv om rederiet havde
stor gæld, holdt børskursen på rederiets
aktier sig pænt og var ultimo 1919 på 173.
I 1920 overtog rederiet dampskibsselska
bet Rollo og dets to dampskibe ROLLO og
ØSTEN.
I 1923 fik T. C. Christensen overdraget
hvervet som korresponderende reder for
selskabet, og da var den oprindelige opti
misme helt forsvundet. Aktiekapitalen var

ved senere udvidelser forhøjet til 7.000.000
kr., men der havde været store tab på
nybygningskontrakter, der måtte annulle
res. Fra 1921 til 1924 var der et samlet
underskud på driften på 1.559.605 kr., så
det hjalp ikke meget, at der i 1925 var et
beskedent overskud på 11.809 kr.
På grund af de tabsgivende dispositioner
og fragtmarkedets udsigter besluttedes det
på en ekstraordinær generalforsamling
den 14. maj 1926 at likvidere rederiet og
sælge skibene AGGERSUND, ALSSUND,
GRØNSUND og HADSUND til Rederiakti
eselskabet Halla, der samtidig ændrede
navn til Dampskibsselskabet Halla og stadig
med T. C. Christensen som korresponde
rende reder.
Skibene blev solgt for 545.000 kr., men
den bogførte værdi var 4.948.106 kr. Den
25. oktober 1927 blev der afholdt en afslut
tende generalforsamling. Salgssummen for
de fire skibe var forlods udbetalt til den fal
lerede Københavns Diskonto- og Revisions
bank. Til de øvrige kreditorer var der en
dividende på 6l/z %, og aktionærerne fik
intet.

Dampskibsselskabet Hammersholm
Dette selskab blev stiftet i 1922 med T. C.
Christensen som korresponderende reder.
Rederiet ejede kun et skib dampskibet
LAWRENCE, men da det i 1923 forliste, blev
rederiet likvideret uden tab. Det var det ene
ste rederi, som T. C. Christensen admini
strerede, der ikke lukkede med store tab.
Det københavnske Dampskibsselskab
Selskabet blev oprettet i 1919 med en aktie
kapital på 4.000.000 kr. Den 1. januar 1923

havde rederiet et underskud på 1.948.215
kr., og på en generalforsamling den 16.
september samme år blev det besluttet at
overdrage samtlige aktiver og passiver til
Det Oversøiske Kompagni, København.
Blandt selskabets aktiver var dampskibet
FREDENSBRO, hvis bogførte værdi var
3.028.255 kr.

Dampskibsselskabet Ontario
Dampskibsselskabet Ontario ejede damp
skibet af samme navn. Selskabet blev stiftet
i 1926 med T. C. Christensen som korre
sponderende reder, og det havde en aktie
kapital på 5.000 kr., der ejedes af den falle
rede Københavns Diskonto- og Revisions
bank. I 1927 blev S/S ONTARIO solgt til
ophugning, og rederiet blev likvideret.
Dampskibsselskabet Codan
Selskabet blev oprettet den 1. april 1926
med T. C. Christensen som korresponde
rende reder og en aktiekapital på 100.000
kr. Selskabet overtog ved stiftelsen skibene
ANNA JENSEN, BIRTE JENSEN, ELLEN
JENSEN, GRETE JENSEN og METTE
JENSEN, der hidtil havde været admini
streret af direktør Albert Jensen, Køben
havn. Den fallerede Københavns Diskontoog Revisionsbank havde også her store pan
ter i skibene. Skibene blev alle solgt i 1927,
og rederiet likviderede.
Det Oversøiske Kompagni
Det Oversøiske Kompagni var oprindeligt
et handelsfirma med oversøisk import og
eksport som speciale. Det var stiftet den 7.
juli 1903, og i selskabets formålsparagraf
hed det: At der skulle drives handel, indu13

stri og skibsfart specielt på oversøiske plad
ser. I 1922 var selskabets aktiekapital på
5.500.000 kr., men selskabet havde en gæld
til kreditorer på 18.674.743 kr.
Fra 1919 til 1921 havde selskabet ladet
bygge de fire store dampskibe ATLANTIC,
COPENHAGEN, PACIFIC og YOKO
HAMA. Skibene var blevet bestilt under
første verdenskrig og formentlig i den tro,
at krigskonjunkturerne ville holde sig efter
krigen. Det gjorde de som bekendt ikke, og
den internationale handel svigtede også
selskabet, så det i 1922 kom i økonomiske
vanskeligheder, og for at forbedre i hvert
fald driften af skibene blev T. C. Christen
sen korresponderende reder for selskabets
skibsfartsafdeling.
I 1926 overtog selskabet aktiver og passive i
Det Københavnske Dampskibsselskab og
overtog dermed dampskibet FREDENSBRO.
I 1928 blev T. C. Christensen direktør for
Det Oversøiske Kompagni, men i 1929
trådte selskabet i likvidation, og den ene af
de tre likvidatorer var T. C. Christensen.
Selskabets handelsafdelinger og skibe blev
solgt til forskellig side. Skibene til Damp
skibsselskabet Viking, der var et dattersel
skab af DFDS, og skibene fik nye navne.
Ved likvidationen var skibene bogført til i
alt 18.794.026 kr., men det har Viking næp
pe betalt for dem. Man kan gætte på, at
salgssummen højest har været ca. 3.000.000
kr., måske endda mindre. I 1923 blev de
fem skibe overtaget af DFDS.
Rederiaktieselskabet senere
Dampskibsselskabet Halla
R/A Halla blev stiftet 1921 af Københavns
Diskonto- og Revisionsbank med det for
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mål at overtage det fallerede R/A Dragørs
skibe. Aktiekapitalen var på 200.000 kr.
med banken som eneste aktionær, og T. C.
Christensen blev valgt som korresponde
rende reder for selskabet.
1 1924 valgte likvidationskomitéen for
den Københavns Diskonto- og Revisions
bank at fortsætte driften af Halla for at red
de så mange penge ud af fallitten som
muligt. Halla kom derved til at fungere
som en »skraldespand« for de rederier, der
havde lån i banken, og som måtte likvide
res.
Ved udgangen af 1926 bestod rederiets
flåde af følgende ni skibe: AGGERSUND,
ALSSUND,
BROSUND,
DRODGEN,
GRØNSUND, HADSUND, LYNETTEN,
PALNATOKE og SIGVALD. Skibene
AGGERSUND, ALSSUND, GRØNSUND
og HADSUND var for 545.000 kr. købt fra
boet af D/S Gylfe.
PALNATOKE og SIGVALD, der omdøbtes
til henholdsvis ODDESUND og VILSUND,
blev købt fra det likviderede D/S Hamlet for
640.000 1er. BROSUND kom fra det i 1926
likvidere D/S Oceana, hvor den fallerede
Københavns Diskonto- og Revisionsbank
også havde store lån til gode.
I løbet af 1927 blev samtlige skibe solgt til
forskellig side, og Dampskibsselskabet Hal
la blev likvideret den 17. august 1928.
D/S Hafnia
Rederiet Hafnia blev stiftet den 15. oktober
1927 af skibsreder T. C. Christensen. D/S
Hafnia var det eneste af de rederier, som T.
C. Christensen kom til at beskæftige sig
med, der viste sig at være levedygtigt, og
som fik en lang levetid.

S/S ALSSUND var bygget af det skotske værft D.&
W. Henderson i Glasgow som byggenummer 378 i
1895. Det var på 5058 tdw., og maskinen var en
tregangs dampmaskine på 1896 ihk. Det var byg
get til det kinesiske rederi China Mutual Steam
Navigation Co., Ltd., London. Senere kom det
under japansk flag under navnene SHINTSU
MARU af Tarumi, og TOYO MARU af Hakodate.
Herfra blev det 12. november 1919 købt af D/S
Gylfe, København, men den 14. december 1922
blev skibet solgt til et rederi i London. Allerede i
1923 blev skibet imidlertid solgt til ophugning i
Tyskland. (Foto H&S)

The S/S ALSSUND was built in 1895 by the Scottish
shipyard D. & W. Henderson in Glasgow as ship num
ber 378. It was 5058 d.w.t., and the engine was a triple
expansion engine of 1896 i.h.p. It was built for the Chi
nese shipping company China. Mutual Steam Naviga
tion Co., Ltd., London. Later it came under the
Japanese flag under the name SHINTSU MARU of
Tarumi, and TOYO MARU of Hakodate. From here it
was bought by D/S Gylfe, Copenhagen, on 12th Novem
ber 1919, but on 14th December 1922 the ship was sold
to a shipping company in London. However, the follow
ing year the ship was sold to the breaker’s yard in Ger
many.
(Photo: DMM)

Rederiet begyndte driften med købet af
fire skibe fra D/S Halla. Det var:
AGGERSUND, pris 100.000 kr. eller 22 kr.
pr. tdw.

BROSUND, pris 350.000 kr. eller 69 kr. pr.
tdw.
GRØNSUND, pris 150.000 kr. eller 42 kr.
pr. tdw. og
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S/S FREDENSBRO var bygget i 1921 af Bal tica
Værft, København til Det københavnske
Dampskibsselskab. Det var på 3869 tdw., og maski
nerietvar en turbine på 1350.1 1923 blev det over
draget til Det Oversøiske Kompagni, København,
der i 1929 gik fallit, og skibet solgtes til D/S
Viking, København, der omdøbte skibet til TENNESEE. I 1933 blev skibet overtaget af DFDS,
København. Den 9. april 1940 lå TENNESEE i
Torshavn på Færøerne. Her blev det overtaget af
de britiske myndigheder og sat i fart under britisk
flag. I september 1942 var skibet på rejse fra Hali
fax i Canada til Liverpool med en hvedelast i kon
voj SC 100, der bestod af 20 skibe, Sydvest for
Island ventede den tyske ubådsgruppe Lohs, der
bestod af 16 ubåde. Der blæste en orkanagtig
storm i området, så både konvojen og ubådene
havde det svært. Men den 23. september 1942
klokken 01.42 på positionen 58.40N/33.41W.
ramte en torpedo fra U 617 TENNESEE, der sank.
Otte danske og otte udenlandske søfolk drukne
de. Konvojen mistede udover TENNESEE fire ski
be. (Foto H&S)
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The S/S FREDENSBRO was built in 1921 by the Baltica Shipyard, Copenhagen for The Copenhagen
Steamship Company. It was 3869 d.w.t., and the engine
was a. 1350 i.h.p. turbine. In 1923 it was transferred, to
Det Oversøiske Kompagni (The Overseas Company),
Copenhagen, which went, bankrupt, in 1929, and the
ship was sold to D/S Viking, Copenhagen, which
renamed the ship the TENNESEE. In 1933 the ship was
taken over by DFDS, Copenhagen. On 9th April 1940
the TENNESEE lay in Thorshavn in the Faroe Isles.
Here it was taken over by the British authorities and put
into service under the British flag. In September 1942
the ship was on route from. Halifax in Canada to Liver
pool with a cargo of wheat, in convoy no. SC 100, which,
consisted of 20 ships. South-west of Iceland the German
submarine group Lohs was waiting. It consisted of 16
submarines. A storm was raging in the area, making
conditions difficult both for the convoy and the sub
marines, but on 23 rd. September 1942 at 01.42, at a
position 58.40N/33.4LW, a torpedo from the U 617 hit
the TENNESEE, which then sank. Eight Danes and
eight, foreign seamen drowned. The convoy lost another
four ships as well as the TENNESEE.
(Photo: DMM)

HADSUND, pris 100.000 kr. eller 36 kr. pr.
tdw.
Skibenes gennemsnitsalder var høj - 32 år
- til gengæld var den samlede pris for de
fire skibe kun 700.000 kr. T. C. Christensen
var - måske belært af alle de fallitter, han
havde oplevet - en forsigtig mand.
Ved stiftelsen var rederiets aktiekapital
300.000 kr., og skibenes bogførte værdi
blev opgjort til 607.050 kr. I 1929 købte
D/S Hafnia endnu et skib - dampskibet
SIERRA LEONE af D/S Atalanta, Køben
havn. Skibet var i Atalanta bogført til
1.829.278 kr. Der foreligger intet om, hvad
Hafnia betalte for skibet, men det var kri
setider for skibsfarten, så prisen har næppe
været højere end ca. 400.000 kr.
I oktober 1929 skete det store børskrak i
Wall Street, New York, og krakket blev fulgt
af en økonomisk depression i hele verden.
Depressionen varede frem til 1934, men
den påvirkede tilsyneladende ikke Hafnia.
Desværre foreligger der ikke offentlige
regnskaber for rederiet, idet der var under
ti aktionærer i det, hvad der var grænsen
for offentliggørelse. Den korresponderen
de reder var T. C. Christensen selv, og
bestyrelsesformanden var kontorchef Olaf
Hedegaard. De to havde kørt parløb gen
nem likvidationerne af de øvrige rederier
fra 1921 til 1927, når der ses bort fra Det
Oversøiske Kompagni og Dampskibsselska
bet Hammersholm.
Af rederiets skibe forliste AGGERSUND i
Atlanterhavet i 1932, men heldigvis blev
besætningen reddet af det svenske skib
BLANKAHOLM. De to ældste skibe
GRØNSUND og HADSUND blev solgt i

henholdsvis 1934 og 1935. GRØNSUND til
ophugning i 1934, og HADSUND blev i
1935 solgt til skibsreder Ove Skou, der lod
skibet omdøbe til JYTTE.

Fra 1935 og indtil anden verdenskrigs
begyndelse i 1939 var det opgangstider for
skibsfarten i hele verden. Mange danske
rederier investerede i nye skibe, Men det
fristede ikke Hafnia, der fortsatte en forsig
tig drift. I 1936 indtrådte skibsmægler Juli
us Christensen, Frederikshavn, og bankbe
styrer Henning Hofmann, Odense, i besty
relsen, og T. C. Christensen blev nu både
selskabets korresponderende reder og for
mand for bestyrelsen. I 1939 blev aktieka
pitalen udvidet til 500.000 kr., og aktionær
kredsen var stadig under ti personer.
Ved krigsudbruddet i september 1939
havde Hafnia stadig kun de to skibe ALS
SUND og BROSUND. Hvordan skibene var
beskæftiget frem til Danmarks besættelse
den 9. april 1940 vides ikke, men i foråret
1940 var skibene begge på en rejse - for
mentlig i ballast - til USA efter råvarer til
Danmark. Ved Danmarks besættelse lå de
begge i havnebyen Baltimore. Her blev de
oplagt, og opholdet endte dramatisk. Beg
ge skibene blev i april 1941 overtaget af
den amerikanske stat og sat under Panamaflag. Udflagningen til Panama skyldtes, at
Amerika på det tidspunkt formelt var neu
tralt, og at amerikanske skibe ikke måtte
besejle krigszoner. Mange andre danske
skibe, der på grund af krigen lå oplagt i
USA, kom af samme grund ligeledes under
Panama-flag. Så kunne de blandt andet
benyttes til farten med forsyninger til Eng
land.
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De to skibe fra Hafnia fik nye navne. ALS
SUND blev omdøbt til BOLD VENTURE,
og BROSUND blev omdøbt til CRUSA
DER. De amerikanske myndigheder vurde
rede også skibene. ALSSUND blev vurderet
til 440.000 $, og BROSUND til 380.000 $.
Myndighederne lovede ligeledes, at de, når
krigen var forbi, ville betale brugsgodt
gørelse for skibene og ved et forlis udbeta
le en erstatning, der svarede til den ameri
kanske vurdering.
Alt dette betød foreløbig intet for Hafnia.
Rederiet var uden indtægter, og ingen kun
ne i 1941 vide, hvordan krigen ville for
løbe, og om skibene af den grund var tab
te. Det viste sig, at de begge var fortabte. I
oktober 1941 fik rederiets agent i New York
et telegram om, at ALSSUND var blevet
torpederet i Atlanterhavet. BOLD VENTU
RE (ALSSUND) var den 16. oktober 1941
afsejlet fra Sidney, Cape Breton, i Canada,
der var samlingspunkt for SC-konvojerne
fra USA og Canada mod England. SC-kon
vojerne bestod af langsomme skibe med en
maksimumsfart på 7 knob.

Skibet var med i konvojen SC 48, der
bestod af 52 skibe. BOLD VENTURE var
lastet med bomuld, stål og kobber. De tyske
ubåde var informeret om, at konvojen var
på vej, og ubådene U 432, U 553 og U 558
dannede en patruljelinje sydøst for Klap
Farvel. U 553 opdagede konvojen natten
mellem den 14. og 15. oktober, og ubådene
torpederede ti af konvojens 52 skibe.
BOLD VENTURE (ALSSUND) blev sæn
ket af U 432 sydvest for Island på positio
nen 56° 58’ N og 25° 04’ W den 17. oktober
klokken 03.42. Besætningen var på 32
18

mand, og 17 af dem blev reddet og sat i
land i Reykjavik på Island, men tre danske
og tolv udenlandske søfolk omkom ved for
liset. De tre omkomne danske var hovme
ster Karl Klausen, Holbæk, dæksdreng J. C.
A. Petersen, Sæby, og messedreng N. J.
Laulund, Sæby.
CRUSADER (BROSUND) forliste også.
Efter at CRUSADER var overtaget af de
amerikanske myndigheder, lod de foretage
store ombygninger af skibet, samtidig
afmønstrede hele den danske besætning. I
stedet fik skibet en amerikansk officersbe
sætning, mens den menige bestod af søfolk
fra mange forskellige nationer. Der var dog
to danske imellem dem. I oktober var ski
bet sejlklart, og den 4. november 1941 - 14
dage efter, at BOLD VENTURE havde for
ladt Sidney, Cape Breton, afsejlede CRUSA
DER også herfra med kurs mod England i
konvojen SC 53, der også bestod af 52 skibe.
Men CRUSADER og et andet skib, MERI
DIAN, der også sejlede under Panama-flag,
blev »straglere«, det vil sige, at de ikke kun
ne følge med konvojen og blev overladt til
deres skæbne. Den kom i form af den tyske
ubåd U 561, der den 11. november torpe
derede MERIDIAN i det tyske kvadrat AK
8822, det vil sige på en position ca. 50° N
og 40° W. Tre dage senere blev det den 14.
november CRUSADERs tur i det tyske kva
drat 1542, også på en position ca. 50° N og
40° W. Der var tilsyneladende ingen overle
vende fra forliset. Først da krigen var slut,
fik rederiet meddelelse om, at skibet var
forlist.
Det var et hårdt slag for det lille rederi,
men driften fortsatte uden skibe. I erstat-

Dampskibet YOKOHAMA var bygget på Öresundsvarvet, Landskrona i Sverige i 1920 til rede
riet Det Oversøiske Kompagni, København. Det
var på 4190 tdw. og maskinen var en turbine på
1350 ihk. I 1929 gik Det Oversøiske Kompagni fal
lit, og de to søsterskibe COPENHAGEN og
YOKOHAMA blev den 23. september 1929 solgt
til Dampskibsselskabet Viking, København, der i
1930 omdøbte skibet henholdsvis DELAWARE og
GEORGIA. Den 10. maj 1933 blev såvel GEORGIA
som DELAWARE solgt til DFDS, København. Den
9. april 1940 lå GEORGIA i USA og blev oplagt
her. Den 13. august 1941 blev det overtaget af de
amerikanske myndigheder, registeret i Panama
tinder navnet ARISTIDES. På grund af en større
maskinskade kom skibet imidlertid ikke til søs,
men blev resten af verdenskrigen anvendt som
skoleskib for stevedorer, der skulle lære at hånd
tere svært krigsmateriel. Den 14. juni 1946 blev
skibet leveret tilbage til DFDS, og de to søsterski
be DELAWARE og GEORGIA blev primært sat ind
i DFDS's eksportruter med landbrugsprodukter
til England. I 1956 satte DFDS skibene til salg.
GEORGIA blev solgt til et rederi i Panama og
omdøbt til ACL I 1962 blev det oplagt i Catania i
Italien og i 1964 solgt til ophugning i Jugoslavien.
(Foto H&S)

The S/S YOKOHAMA was built at the Öresund Ship
yard, Landskrona in Sweden, in 1920 for the shipping
company Det Oversøiske Kompagni (The Overseas Com
pany), Copenhagen. It was 4190 d.xo.t.., and, the engine
was a 1350 i.h.p. turbine. In 1929 The Overseas Com
pany went bankrupt, and the two sister ships COPEN
HAGEN and YOKOHAMA were sold on 23rd Septem
ber 1929 to the Viking Steamship Company, Copen
hagen, zuhich in 1930 renamed, the ships the
DELAWARE and, the GEORGIA respectively. On 10th
May 1933 both the GEORGIA and. the DELAWARE
were sold to DFDS, Copenhagen. On 9th April 1940 the
GEORGIA zuas in the USA and it zuas laid, up there. On
13th August 1941 it was taken over by the American
authorities and registered in Panama, under the name
ARISTIDES. However, due to serious engine damage the
ship never put to sea, and. for the rest of the zuar it zoas
used as a training ship for stevedores, zuho had. to learn
hozu to handle heavy zuar material. On 14th June 1946
the ship zuas delivered, back to DFDS, and the tzuo sister
ships DELAWARE and. GEORGIA zuere primarily used
on DFDS's export routes zuith agricultural produce for
England. In 1956 DFDS put the ships up for sale. The
GEORGIA zoas sold to a shipping company in Panama
and renamed the ACI. In 1962 it zuas laid, up in Cata
nia in Italy and in 1964 it was sold, to the breaker s yard
in Yugoslavia.
(Photo: DMM)
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ning fra USA har rederiet formentlig mod
taget mindst 5.740.000 kr., og i 1952 var
tiden inde til igen at bygge og eje skibe.
Det første skib blev bygget i 1952 og døbt
ALSSUND (1952-1962).
Frem til 1967 fulgte nu en række skibe.
FURSUND (1956-1966),
HADSUND (1959-1963),
BROSUND (1961-1962),
ALSSUND (1962-1972) igen,
BROSUND (1962-1970) og,
VILSUND (1962-1966).
T. C. Christensen forlod Hafnia i 1965 og
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overlod hvervet som korresponderende
reder til sønnen K. Christensen. Rederiet,
der i en årrække havde haft kontor i rede
riforeningens bygning i Amaliegade 33,
København, flyttede i 1966 til Stigsnæs
Strand. Men Hafnia var ikke mere, hvad
det havde været. I 1967 var der kun to ski
be tilbage, og i 1971 ophørte Hafnia med
at eksistere. Det sidste skib ejedes person
ligt af skibsreder K. Christensen, men det
blev i 1972 solgt til Sverige, og dermed var
der sat et punktum for en spændende
dansk rederihistorie.

Skibsliste
AGGERSUND

NRKH. Dampskib. 2886 brt. Bygget 1892 som
OCEANIC af Sunderland.
1899 PATRIA, København.
1910 LEJRE, København.
1916 solgt til Dampskibsselskabet Gylfe,
København og omdøbt til AGGERSUND.
1926 solgt til Dampskibsselskabet Halla, København.
1927 solgt til Dampskibsselskabet Hafnia,
København.
1932 forlist i Atlanterhavet.
ALSSUND

NBFS. Dampskib. 1636 brt. Bygget 1889 som
FREDENSBORG. København.
1912 LEXA MÆRSK, København.
1917 solgt til Dampskibsselskabet Rollo,
København og omdøbt til ROLLO.
1921 solgt til Dampskibsselskabet Gylfe, København.
1924 omdøbt til ALSSUND.
1926 solgt til Dampskibsselskabet Halla, København.
1927 solgt til Ventspils og omdøbt til WINDAU.
1935 ophugget.
ALSSUND

NBGW. Dampskib. 4123 brt. Bygget 1895 som
KAISOW, London.
SHINTAU MARU, Tarumi. Derpå
TOYO MARU, Hakodate.
1919 købt af Dampskibsselskabet Gylfe,
København, og omdøbt til ALSSUND.
1922 solgt til London.
1923 ophugget.
ALSSUND

NCFH/OXPA. Dampskib. 3222 brt. Bygget 1920
til Dampskibsselskabet Atalanta,
København som SIERRA LEONE.
1929 købt af Dampskibsselskabet Hafnia,
København, og omdøbt til ALSSUND.
1941 torpederet i Atlanterhavet.

til Dampskibsselskabet Hafnia som
ALSSUND.
1961 solgt til Hamburg og omdøbt til
HILDE FELTER.
ANNA JENSEN

NFRM. Dampskib. 2664 brt. Bygget 1891 som
SAXON, Cleveland.
1924 købt afJensen Line, København, og omdøbt
til ANNA JENSEN.
1926 købt af Dampskibsselskabet Codan,
København.
1927 ophugget.
ATLANTIC

NCFS/OXDC. Dampskib. 4575 brt. Bygget
som ATLANTIC til Det Oversøiske Kompagni 1920.
1929 solgt til Dampskibsselskabet Viking,
København, og omdøbt til ALABAMA.
1960 ophugget.
BROSUND

NFGQ/OUUA. Dampskib. 2939 brt.
Bygget 1916 som YESAKI MARU.
1916 GENERAL WERGELAND, Kristiansand.
1917 ASLAUG, Haugesund. Derpå WINNECONNE,
New York.
1923 købt af bankdirektør J. Klerk, København.
1924 købt af Dampskibsselskabet Oceana,
København, og omdøbt til DANEVIRKE.
1925 købt af Dampskibsselskabet Halla,
København, og omdøbt til BROSUND.
1927 købt af Dampskibsselskabet Hafnia,
København.
1941 torpederet i Atlanterhavet.
BROSUND

ALSSUND

OY|Z. Motorskib. 299 brt. Bygget 1913 som
INGEGERD, Gøteborg. HANESTRÖM II.
1953 RUNO, Donsö.
1962 købt af Dampskibsselskabet Hafnia, København
og omdøbt til BROSUND.
1970 solgt til M. H. Simonsen, Middelfart.

OZFV. Motorskib. 233 brt. Bygget 1959 som
INGER, af Kålandsö.
1962 købt af Dampskibsselskabet Hafnia,
København, og omdøbt til ALSSUND.
1972 solgt til Stockholm og omdøbt til RENO.

OZBD. Motorskib. 1235 brt. Bygget 1961 til
Dampskibsselskabet Hafnia, København.
1962 solgt til Tyskland som JENNY PORR.

ALSSUND
OYMK. Motorskib. 488 brt. Bygget i Tyskland 1952

NBHF/OYAA. Dampskib. 2280 brt. Bygget 1919 til

BROSUND

COPENHAGEN
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Det oversøiske Kompagni, København som
COPENHAGEN, København.
1929 solgt til Dampskibsselskabet Viking,
København, og omdøbt til DELAWARE.
1960 forlist.

1926 købt af Dampskibsselskabet Halla, København.
1927 købt af Dampskibsselskabet Hafnia, København.
1935 købt af Dampskibsselskabet Ove Skou, Køben
havn, og omdøbt til JYTTE.
1939 krigsforlist.

DRODGEN

HADSUND

NVWP. Fire-mastet motorskonnert. 381 brt.
Bygget som DRODGEN 1917 af Svendborg
Skibsværft til Rederiaktieselskabet Dragør,
København.
1921 solgt til Rederiaktieselskabet Halla,
København.
1927, 9. maj, solgt til A/S Margit, København.
1927, 8. oktober, solgt til grosserer C. Ahne,
København.
1929 solgt til Italien.

OWKF. Motorskib. 999 brt. Bygget som RICHARD
BRÖHAN i Travemünde 1958.
1959 købt i Tyskland af Dampskibsselskabet Hafnia,
København, og omdøbt til HADSUND.
1963 solgt til Cayman Island og omdøbt til
FOSTER ENTERPRISE.

ELLENJENSEN

NFBJ. Dampskib. 3416 brt. Bygget 1895 som
ELM BRANCH, Sunderland.
1919 WISLA, New York.
Købt af Jensen Line, København, og omdøbt
til ELLEN JENSEN.
1926 købt af Dampskibsselskabet Codan, København.
1926 solgt til London og omdøbt til
PURLEY BEECHES.
1928 ophugget.
FREDENSBRO

NCGW/OXPC. Dampskib. 2327 brt. Bygget til
Det Københavnske Dampskibsselskabet 1921.
1923 solgt til Det Oversøiske Kompagni,
København.
1929 solgt til Dampskibsselskabet Viking,
København, og omdøbt til TENNESSEE.
1942 torpederet, i Atlanterhavet.

GRØNSUND

NTMR/OXXC. Dampskib. 2406 brt. Bygget 1891
som PHYLLIS^ West Hartlepool.
1915 købt til Ålborg Dampskibsselskab fra
Grækenland som KRETE og omdøbt til JACOB
KJELLERUP, Ålborg.
1916 købt af Fa. Th. Just, København, og omdøbt
til GRØNSUND.
1919 solgt til Dampskibsselskabet Gylfe, København.
1926 solgt til Rederiaktieselskabet Halla, København.
1927 solgt til Dampskibsselskabet Hafnia, København.
1934 ophugget.
GULDBORGSUND

NFJB. Dampskib. 3876 brt. Bygget 1905 som
RYGJA, Bergen.
1915 ALLAGUASH, New York.
1924 solgt til A/S Dampskibet Birte Jensen og
omdøbt til BIRTE JENSEN.
1926 solgt til Dampskibsselskabet Codan,
København, og omdøbt til GULDBORGSUND.
1927 solgt til Grækenland og omdøbt til
MARATHON.

FURSUND

HANS

OYIT. Motorskib. 1082 brt. Bygget 1956 til Damp
skibsselskabet Hafnia, København, som FURSUND.
1966 solgt til Grækenland som FURSUND
EFTYCHIA, Piræus.

NBFK. Motorskonnert. 189 brt. Bygget i Sverige 1884.
1919 købt af Rederiaktieselskabet Dragør i Sverige
som HANS, Stockholm.
1921 solgt til Rederiaktieselskabet Halla, København.
1923 solgt til Sverige.

HADSUND

NTWH/OXZB. Dampskib. 1872 brt. Bygget
som BEN LEDI, North Shields.
1912 DEMETRIOS, Piræus.
1916 købt af Nordisk Fjerfabrik, København, og
omdøbt til ØSTEN.
1916 købt af Dampskibsselskabet Rollo, København.
1921 købt af Dampskibsselskabet Gylfe, København.
1924 omdøbt til HADSUND.
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HANS TAVSEN

NMBR/OYAC. Dampskib. 1704 brt. Bygget som
IONA, Sunderland.
1902 købt af Dampskibsselskabet Fionia,
København, og omdøbt til HANS TAVSEN.
1918 købt af Dampskibsselskabet Jutlandia,
København.
1934 ophugget.

KARI.

NBFP. Motorskonnert. 362 brt. Bygget i Sverige
1916.
1919 købt som MOTALA i Sverige af Rederi
aktieselskabet Dragør, København.
1921 solgt til Rederiaktieselskabet Halla,
København, og omdøbt til KARL.
1922 solgt til Sverige.

1926 solgt til Dampskibsselskabet Ontario, København.
1927 ophugget i Holland.
PACIFIC

NCFG/OZQB. Dampskib. 4088 brt. Bygget 1920 til
Det Oversøiske Kompagni, København som PACIFIC.
1929 solgt til Dampskibsselskabet Viking, København.
1930 omdøbt til VIRGINIA.
1955 ophugget i Italien.

LYNETTEN

NCDJ. Fire-mastet motorskonnert. Bygget af
Codanværftet, Køge, 1920 som LYNETTEN.
1921 solgt til Rederiaktieselskabet Halla, København.
1927, 4. maj, solgt til A/S Margit, København.
1927, 17. august, solgt til Sverige.
METTE JENSEN

NFLC. Dampskib. 3160 brt. Bygget 1901 som
LAURA, Rotterdam.
1915 købt af P. A. Jensen, København, og omdøbt
til ZEALAND.
1915 solgt til New York og omdøbt til AUSABLE.
1924 købt af A/S Dampskibet Mette Jensen,
København, og omdøbt til METTE JENSEN.
1926 solgt til Dampskibsselskabet Codan, København.
1928 solgt til Riga og omdøbt til KUHRS.

RØSEN

NBKC. Fire-mastet motorskonnert. 382 brt. Bygget
af Codanværftet, Køge, 1920 som
RØSEN til Rederiaktieselskabet Dragør, København.
1921 solgt til Rederiaktieselskabet Halla, København.
1923, 10. februar, solgt til grosserer C. M. Engholm,
København.
1923, 27. februar, solgt til Sverige.
SALLINGSUND

NPFS. Dampskib. 1507 brt. Bygget 1905 til Damp
skibsselskabet Mercur, København som ROMA.
1916 solgt til Dampskibsselskabet Dana,
København, og omdøbt til DANERY.
1926 solgt til Dampskibsselskabet Halla,
København, og omdøbt til SALLINGSUND.
1927 solgt til Sverige og omdøbt til ACACIA.

ODDESUND

NBJR. Dampskib. 1249 brt. Bygget 1919 til
Dampskibsselskabet Hamlet, København
som PALNATOKE.
1926 solgt til Dampskibsselskabet Halla,
København, og omdøbt til ODDESUND.
1928 solgt til Sverige og omdøbt til KISA.
OLAF

NBFL. Motorskonnert. 226 brt. Bygget i Sverige
1917.
1919 købt fra Sverige som KARL af Rederi
aktieselskabet Dragør, København.
1921 solgt til Rederiaktieselskabet Halla, København.
1923 solgt til Sverige.
ONTARIO

NFKH. Dampskib. 4280 brt. Bygget 1900 som
HEATHCRAIG, London.
1915 købt fra Norge af P. A. Jensen,
København som HAU GARLAND.
1915 solgt til New York og omdøbt til
WINNEBAGO.
1924 købt af A/S Dampskibe Fie Jensen,
København, og omdøbt til FIE JENSEN.
1925 omdøbt til ONTARIO.

SVENDBORGSUND

NFJW. Dampskib. 4549 brt. Bygget 1902 som SPY
ROS VALLIANOS, Grækenland.
1915 købt af P. A. Jensen, København og omdøbt til
CLEVELAND, New York.
1924 omdøbt til MANITOWOS, New York.
1924 købt af A/S Dampskibet Grete Jensen, Køben
havn, og omdøbt til GRETE JENSEN.
1926 solgt til Dampskibsselskabet Codan, Køben
havn, og omdøbt til SVENDBORGSUND.
1928 solgt til Grækenland og omdøbt til ALAFLA.
1931 ophugget.
VILSUND

NBRJ. Dampskib. 1249 brt. Bygget til Dampskibssel
skabet Hamlet, København som SIGVALD.
1926 solgt til Dampskibsselskabet Halla, Køben
havn, og omdøbt til VILSUND.
1928 Solgt til Sverige og omdøbt til OMBERG.
1960 ophugget.
VILSUND

OZKE. Motorskib. 1233 brt. Bygget i Tyskland som
HENRIK MEYER, København 1961.
1962 købt af Dampskibsselskabet Hafnia, Køben23

havn, og omdøbt til VILSUND.
1966 solgt til Tyskland og omdøbt til WAKENITZ.
YOKOHAMA

NBQG/OXOD. Dampskib. Bygget 1920 til Det Over
søiske Kompagni, København som YOKOHAMA.
1929 solgt til Dampskibsselskabet Viking, København.
1930 omdøbt til GEORGIA.
1964 ophugget i Jugoslavien.
ØRESUND

NCFG. Bygget 1920 til Dampskibsselskabet Dana,
København som DANEMARK.
1926 købt af Dampskibsselskabet Halla, København,
og omdøbt til ØRESUND.
1927 solgt til Sverige og omdøbt til ARIEL, Hälsing
borg.

Kilder:
Danmarks Skibsliste, diverse årgange.
Dansk Søfartstidende, diverse årgange.
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Arnold Hauge: The Allied Convoy System
1939-1945. Naval Institute Press, 2000.
Rigsarkivet: Register over danske skibe
18934956.
24

Jürgen Rohwer: Die U-Boot-Erfolge der Achs
enmächte 1939-1945. München 1968.
H.C. Røder: Dansk skibsfarts renæssance.
Høst & Søn, 1962.
H.C. Røder: De sejlede bare. Høst & Søn,
1957.
C. Tortzen: Søfolk og skibe 1939-1945. Grafisk
Forlag, 1981-1985.

Summary

One of the more remarkable ship owners of the
1920’s was Thorvald Christian Christensen, who in
that decade became managing owner of the fol
lowing shipping companies:
Dampskibsselskabet (Steamship Company) Codan,
Copenhagen,
Det Oversøiske Kompagni (The Overseas Compa
ny), Copenhagen,
Dampskibsselskabet Gylfe, Copenhagen,
Dampskibsselskabet Hafnia, Copenhagen.
Dampskibsselskabet Halla, Copenhagen
Dampskibsselskabet Hamlet, Copenhagen,
Dampskibsselskabet Hammersholm, Copenhagen,
Dampskibsselskabet Jutlandia, Copenhagen,
Dampskibsselskabet Ontario, Copenhagen,
and from 1928 he was also director of Det Over
søiske Kompagni.

T C. Christensen was born in 1887 in Frederiks
havn and was trained in a local shipping firm. In
1917 he became managing owner of the steamship
HANS TAVSEN, which was owned by a merchant
called Jens Toft. Like so many other businessmen
back then in 1917 he had a lot of free capital that
he thought could be profitably invested in ship
ping, where cargo rates had quadrupled since
1915.
After World War I cargo rates plummeted and
many of the newly established shipping companies
had such weak financial backing that they went
bankrupt.
T C. Christensen was in charge of the liquidation
of many of these bankrupt estates and he was
responsible for selling the ships and any other
assets at the best price.
The bank connection in many of these cases was
Københavns Diskonto- og Revisionsbank, which lat
er went bankrupt itself.

Only one of T. C. Christensen’s shipping compa
nies was able to continue business for any length of
time, and that was the Hafnia Shipping Company,
which was established on October 15th 1927. Up
until about 1970 this company owned a number of
ships to which it had the habit of giving names end
ing in -SUND, such as AGGERSUND, for example.
At the outbreak of war in September 1939 Hafnia
had only two ships ALSSUND and BROSUND,
which at the time of the occupation of Denmark
both lay in harbour in Baltimore, USA. The ships
were laid up here, and in April 1941 they were tak
en over by the American government and put
under the Panamanian flag. The two Hafnia ships
were given new names. The ALSSUND was
renamed BOLD VENTURE and the BROSUND
was renamed CRUSADER. In October 1941 the
ALSSUND was torpedoed in the Atlantic Ocean,
and in November the BROSUND was also torpe
doed. It was not until the war ended that the ship
ping company received news that the ship had
been sunk and a few years later they also received
compensation from the U.S. government. After
World War II the shipping company again
increased its business throughout the 1950’s and
the beginning of the 1960’s, when the company
had 9 or 10 ships afloat.

T. C. Christensen left Hafnia in 1965 and handed
over the post of managing director to his son K.
Christensen. In 1966 the company moved to
Stigsnæs Strand, but Hafnia was no longer what it
had been. In 1967 there were only two ships left,
and in 1971 Hafnia ceased to exist. The last ship
was the personal property of K. Christensen, but in
1972 it was sold to Sweden, and thus ended an
exciting piece of Danish shipping history.
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Redaktør Erik Jensen, forfatter Vilhelm Bartholin Taxen:
Hvervet soldat i den Vestindiske Hærstyrke

Vilhelm Bartholin Tuxens erindringer er ren
skrevet af hans oldebarn Vibeke Taxen, og Erik
Jensen fra Troense søfartsmueum har redigeret og
samlet materialet omkring erindringerne. Vibeke
Taxen har som indledning skrevet det lille sam
mendrag af Vilhelm Tuxens øvrige liv herunder.
Kort beskrivelse af Vilhelm Bartholin Tuxen
Vilhelm Bartholin Tuxen fødtes i Køben
havn 1836. Han voksede op som en livsglad
og nysgerrig dreng, der gerne tog på opda
gelse både i København og så langt uden
for, som tid og knappe penge tillod. Han
uddannede sig som lithograf.
Moderens død af kolera på hans 18 års
fødselsdag i 1854 tog hårdt på ham, og han
kom meget dårligt ud af det med sin sted
far og dennes familie og forsøgte et par
gange via slægtninge i marineetaten at få
hyre på et skib eller at blive overført til
sørullen for at slippe væk fra hjemmet.
Hensynet til søsteren, Christiane, som
han havde et tæt forhold til, forhindrede
ham dog i nogle år i at gøre alvor af det
indtil 1857, hvor han lod sig hverve som
soldat til den Vestindiske Hærstyrke. I
november 1858 ankom han med barken
FLORA til Christiansted, St. Croix.
Som udlært lithograf blev han udkom
manderet som formand for trykkeriet,
hvor han gjorde tjeneste under de følgen

de kolonialråd. Som mange andre soldater
i Vestindien supplerede han sine indtægter
ved fritidsbeskæftigelser: Han syede man
chetskjorter og kasketter, reparerede tøj
for kammeraterne og startede en slags vek
selforretning. Han lærte ved et tilfælde at
spille horn og komponerede lidt musik,
skrev et par teaterstykker og en del digte og
lejlighedssange til diverse festlige begiven
heder og var en tid krambodholder.
En overgang var han politibetjent på St.
Thomas, men lod sig flere gange genhver
ve til den Vestindiske Hærstyrke og var stil
lingsmand tre gange. I alt må han have
opholdt sig på øerne omkring 40 år.

Vilhelm fik i 1888 en søn, min farfar, med
Caroline Amalie Maduro, som vi indtil
videre næsten intet ved om. Ved sin afsked
fra den Vestindiske Hærstyrke i 1897, i en
alder af 61 år, giftede han sig med Caroline
Amalie og tog kort tid efter med sønnen til
København, for at denne kunne komme i
specialistbehandling efter en forgiftning.
Caroline fulgte efter i år 1900, og familien
tilbragte resten af deres liv i Danmark.
Vilhelms erindringer må have været skre
vet omkring 1880.
Situationen i Dansk Vestindien omkring 1850
Guvernør von Scholten havde proklameret
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Barkskibet MARY af København ud for Frederiksted, Set. Croix i 1848. Et billede af barken FLO
RA er ikke fundet, men skibet har været af samme
type som MARY, der blev bygget af eg i Kiel i 1847
til G. Ryan i København. Skibet til venstre er skon
nerten VIGILANT.
(Maleriet er muligvis af J. T. Locher, nu H&S)

The bark ship MARY of Copenhagen wider sail offFrederiksted, St. Croix, 1848. A picture of the bark FLORA
could not be found, but it was of the same type as MARY
which was built of oak at a Kiel yard in 1847 for G.
Ryan in Copenhagen. The schooner in the left side of the
painting is the VIGILANT.
(Painting is probably ofJ. T Locher. DMM)

slavernes frigivelse den 3. juni 1848. Den
stadfæstedes ved kongeligt brev af den 22.
september 1848: »Således at ingen ufri til
stand for nogen del af befolkningen består
på vore Vestindiske øer«.
Spanske tropper havde en overgang hjul
pet regeringsmagten på St. Croix, og disse
forlod øen 28. november 1848. Den 9.
december var der et blodigt sammenstød

ved en plantage, hvor nogle arbejdere hav
de overfaldet nogle vagter. Desværre fort
satte uroen på øerne, og dette skal ses som
noget af baggrunden for udsendelsen af
bl.a. Vilhelm Bartholin Tuxen.
I hele perioden var der næsten uafbrudt
tilstedeværelse af et dansk orlogsskib ved
De Vestindiske Øer.
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Vilhelm Bartholin Tuxens beretning om sin rejse til Vestindien 1858 med barken FLORA
Afsked med den gamle verden
Commandeersergenten lod os nu underette om at Baaden ventede paa os, og Baadefolkene kom velvilligt og gav os en Haandsrækning med at faae vore Sager i Baaden. I
Kasernen var ankommet min Søster Chri
stiane og min Broder Johannes, som den
gang kun var 14 Aar gammel og min Sted
fader, samt Thomsen fra Fabrikken med
Kone og Søn, samt en Deel af mine for
dums Medarbeidere fra samme Sted, for at
byde mig deres Farvel, paa den hjerteligste
og for mig saa rørende Maade. Broder Fre
derik, samt Onkel Carl og Kone, havde jeg
taget Afsked med den foregaaende Aften.

I Haabet om, at jeg nu skulde begynde et
heelt nyt Liv, en ganske anden Tilværelse i
den ny Verdensdeel og tænkende paa Fre
derik den 3dies Valgsprog:
»Herren vil drage Omsorg for os«,
trykkede jeg for sidste Gang den mig omgi
vende kjære Klynges Hænder til Afsked, og
Baaden stødte fra Land for at føre os ud
paa Rheden, hvor Barkskibet Flora laae, og
jeg sagde den gamle Verden Farvel.
Paa Havet
Gamle Skipper stander rolig,
Nynner trøstig en Sang
Over Hvalens skumle Bolig
Veed han at finde vanlige Gang

Steen Blicher
Indskibning
Baaden havde lagt til Skibet, paa hvis Dæk
vi nu stod. Det var et nyt Skuespil for mig,

der vel havde været ombord paa større Ski
be tidligere, men ikke ved en Afseiling.
Baade kom og gik. Her steeg en Herre op
af Trappen med sit Reisetøi, bestaaende af
Kufferter, Hatæsker, Vadsække, og en
Dovenstol, som han sandsynligviis vilde sid
de i paa Dækket i godt Veir, og ryge sin Ci
gar eller Pibe. Nu lagde en Baad til Skibet
med en heel Familie samt en lille Moppe
og en sort Pige. Selskabets Damer blev ved
Hjelp af den galante Skibscaptains
behandskede Haand gentilt hjulpet over
Skandscklædningen, og ned ad den lille
Trappe der førte til Dækket, hvorefter han
førte Selskabet til Kahytten. Efter dem kom
en stor Baad med deres Bagage. Paa den
anden Side af Skibet var der Travlhed, og
man hørte Skibsmandskabet her raabe
deres »Ohøi!« idet de heisede Skibets min
dre Baade op paa Siderne Agter. Inden
bords havde man travlt med at gjøre klart
Dæk, og alle Hænder var beskjeftigede.

Formaninger
Commandersergent Madsen, som havde
fulgt med os Ombord, var imidlertid gaaet
Agter til Kaptainen, for at levere ham vores
Papirer, kom nu ud af Kahytten med Kap
tainen, og nu lød vor gamle Commandeersergents sidste Commandoer for os: »Træd
an!« og vi stillede os overfor Kaptainen
som nu overtog Commandoen over os med
de Ord: »Soldater! Nu forlader Eders Commandeersergent Skibet, og jeg er fra nu af
og indtil vi kommer til Vestindien Eders
Commandeur. Jeg vil haabe at enhver af
Eder vil rette sig efter mine Befalinger her
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Ombord, som kun vil gjælde til Eders eget
Vel. En god Opførsel er det første her
ønskes, og uden Modvilie gjøres hvad her
forlanges udført af Eder, ved mig eller
mine Styrmænd, og det er kun for Eders
egen Sundhed at I bliver sat til lidt Arbeide
ombord i Skibet, for at faae lidt Bevægelse.
Egentlig skulle I indeles i Vagtholdene;
men da I kun ere tre Mand, og jeg ikke vil
antage at I vil drive Tiden hen i Køierne,
baade Nat og Dag, hvilket er skadelig for
Sundheden og Reenlighedens Vedligehol
delse, saa vil jeg undtage Eder for denne
Vagt.«
Han gjorde nu en Kompliment for Commandersergenten, som gjengældte denne
med en stiv militair Honeur og sagde nu til
os: »Lad mig nu haabe, at I i alle henseen
der retter Eder efter Skibskaptainens
Ordre, og naar Skibet kommer til Vestindi
en, der da ingen Klager kommer over Eder
til Hjemmet; men derimod at Eders Hverv
ningscheff kun faaer Godt at høre om Eder
fra Overreisen, saa at han kan have Ære af
sin Hvervning. Eders Opførsel har været
særdeles god i den Tid I har tilbragt i Hver
vningen, og jeg venter at det samme vil bli
ve Tilfældet Ombord.«

Afskedens time
Han gav os nu sin Haand til Afsked, og
med sin militaire Honeur rakte han ogsaa
Haanden til Kaptainen, og ønskede ham
en lykkelig Reise; hvorefter han gik ned i
Baaden. Da han kom ned i Baaden, sendte
han os sin sidste Hilsen, og vi besvarede
den brave gamle Commandeersergent
hans Hilsen med at svinge vore Huer over
vore Hoveder som et sidste Levvel. Nu tog
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ogsaa Passagerernes Venner og Familie
Afsked med Taarer og Haandtryk og en
Omfavnen som næsten ingen Ende vilde
faae, hvorefter de ogsaa søgte deres Baade,
og snart var der kun Passagererne og
Besætningen tilbage.
Nu kom en Efternøler Ombord, en ung
sort Fyr klædt lapset i Sommertøi, med en
Kuffert og en Vadsæk, samt noget andet
Pillerie, som han bar under sine Arme.
Snart var ogsaa han med samt sin Bagage
velbeholden Indeborde og nu hørte man
den taktmæssige Lyd ved Ankerets Ophaling af Søen, hvorefter nogle faa Seil blev
sat til, og Barkskibet »Flora« havde nu
begyndt sin Reise.

Der gøres søklar
Snart var Dækket klart for alle unødvendi
ge Sager, Tougenderne var stukket sirligt
op, og Alt havde faaet et mere roligt og
ordentligt Udseende paa Dækket. Lodsen
stod agter med Kaptainen og første Styr
mand, og alle Tre vare beskjeftigede med
at give Agt paa Seil og Cours; medens
anden Styrmand forude gav Agt paa de
Kommandoord der løb fra Agter for strax
at faae dem udført af Mandskabet.
Frivagten fik nu Lov til at gaae ned i deres
Lukaf, for at indtage deres Frokost som
denne Dag var bleven forsinket adskillige
Timer.
Alle Passagererne stod nu og beundrede
det skjønne Parti af Sjællands smukke
Kyster, og jeg var ligesaa begeistret som
dem. Heer laa Svanemøllen, som jeg de
hundrede Gange havde passeret med Fre
derik om Morgenen paa Veien til Dyreha
ven i barnlig Glæde, og om Aftenen træt og

søvnig seet op til den, og været fortrydelig
over at vi ikke endnu var nærmere Byen.

Hjemve
Nu saae jeg Slukefter, hvor jeg saa ofte hav
de været, og hvor alle Skovgjæster skulde
ind og have en »Slurk efter« Skovtouren.
Nu kom Skoven Charlottenlund for vort
Blik; her i denne Skov havde jeg havt saa
mange glade barnlige Fornøielser, og her
til var knyttet saa mange Minder. Nu kom
Fiskerleiet Skovshoved som fra Søen saa
helt malerisk ud, med den mørke Skov og
Haver i Baggrunden, og Landstæderne paa
Skrænten ned imod Landeveien. Nu kom
Taarbek og Klampenborg Badeanstalt. I
Taarbek havde jeg ogsaa været mange Gan
ge. Skodsborg med Kong Frederik den 7.s
Palais laae nu for os. Der havde jeg ogsaa
været flere Gange. Jeg havde som Dreng
engang været med en Ansøgning for en
gammel Kone, som søgte en lille Hjelp hos
»Prindsen med Træbenet« som boede der
ude. Jeg erindrede mig min Glæde over at
min Moder gav mig, en kun 12 Aars Dreng,
Tilladelse til at gjøre denne Tour paa egen
Haand, og endnu gladere da den gamle
Ansøgerinde gav mig en Rigsort til at kjøre
for, og hvorledes jeg kom til Taarbek med
en Bonde for Otte Skilling, og tilbagelagde
Veien Tilfods, og sparede de resterende
Penge herved.
Midt under disse Betragtninger over min
Barndomstid, lød i mine Øren:
»Haløi der! Giv Plads min Ven, og gaae i
Land igjen, hvis De længes efter Landjor
den. Har De allerede Hjemvé?«
Det var anden Styrmand, der havde Fol
kene i Arbeide med at ordne Ankerkjæden

paa Dækket. Han lod til at være en meget
venlig Mand, thi han talte og lo med Alle.
Jeg fortalte ham at jeg var lige saa henrevet
i Beundring over Skuet af den sjællandske
Kyst som Passagererne, og at det var første
Gang jeg saae Landet fra Søen. Da han hør
te dette, gav han mig Ret, og kunde begri
be at det maatte henrive mig. Han fortalte,
at han havde selv følt det den første Gang
han saae det. Nu var han vandt dertil.

Skafning
Skibsklokken lød nu sine otte Glas, som
angav Middagstiden for Skibsbesætningen,
og Besætningen fik nu deres Middagsmad
som bestod af gule Ærter, som blev bragt
ned i deres Lukaf, medens vi tre Soldater
blev udleveret vores Ærter med salt Flæsk i
en Bakke og som vi skulle enes om at øse
af, som vi bedst kunde, men denne Dag var
der ingen af os der havde Spiselyst, da vi fra
om Formiddagen havde baade spist og
drukket i Lukafet med vore ny Venner,
nemlig Skibsbesætningen, der godt kunde
lide de fra Land af os medbragte Drikkeva
rer, og det bedste jeg denne Dag fik
Ombord var den efter Middagen udlevere
de Portion af Kaffe, som var særdeles god.
Kl. 3 Eftermiddag var vi udfor Kronborg,
som jeg for anden Gang i mit Liv nu saae,
og som fra Søen tog sig ret smukt ud i
Eftermiddagssolen. Jeg betragtede dens
Volde, hvor jeg for to Aar siden havde spad
seret imellem dens Kanoner, med Blikket
dengang vendt ud imod Søen, for at speide
efter et amerikansk Skib, som jeg dengang
vilde have søgt at komme med, for at blive
fri for at tage Ophold i mit Hjem, og de der
ugunstige Forhold. Nu efter disse to Aars
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Forløb, stod jeg da endelig paa et Skib som
skulde føre mig langt ud i Verden, for
maaske sex lange Aar eller mere, eller for
maaske aldrig mere at vende tilbage. Den
negang var det jo en lovlig Reise. Hverken
Politi eller nogen lithografisk Arbeidsgiver
kunne dennegang stoppe min Reise, eller
stille mig Betingelser som for to Aar siden.
Jeg saae et Glimt af Grønnehave, som jeg
ogsaa havde besøgt dengang, og hvor jeg
havde ønsket i min utilfredse Tilstand at
være en af de dengang derværende exerserende Rekrutter.
Kronborg passeres
Nu gled Kronborg os sagte forbi, eller ret
tere, vi gled forbi den, og snart havde vi
denne berømte Fæstning bagved os, og vi
fjernede os numere fra den danske Kyst, og
i det Fjerne reiste sig nu det majestætiske,
men i Aftenskumringen, skummelt udseen
de »Kulien« sig for vort Øie, og da vi i den
mørke Aften kom ret udfor den, saae den
ne Klippemasse heelt uhyggeligt ud, idetmindste for mig der saae den førstegang,
og selvfølgelig ikke kjendte dens Udseende
ved Dagens Lys. Kun et enkelt Lys saaes nu
og da aftegnet paa den sorte Klippe, som
formodentlig vare nogle Vaaninger hist og
her paa Skrænten af den ved dens Fod.
Snart var vi ogsaa passeret dette Partie, og
Mørket var nu fuldstændig om os. Søen
som indtil forbi Kronborg havde været
meget rolig, begyndte nu her ved Skagerak
at blive mere høi og brækkende, og de
fraadende Bølger slog mod Skibets For
stavn, som gjennemskar dem, og susende
med sit hvide Skum, foer langs Skibets
Sider, og dets Bevægelser blev nu stærkere.
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Første nat ombord
Nattevagten, iført sit tætte Olietøi, gik nu
taus omkring paa Dækket, hvor der afog til
blev manøvreret med Seilene, under
anden Styrmands Commando. Af Passager
erne var kun Herrerne tildeels nu paa
Dækket i Samtale med Kaptainen der sad i
en Lænestol ved Døren til Kahytten.
Damerne saae man ingen af, da formo
dentlig de Fleste havde søgt deres Køier,
foraarsaget ved Skibets tiltagende slingren
de Bevægelser. Jeg og mine to Kammerater
følte endnu intet til Søsyge, og vi gik
omkring i munter Passier blandt Skibsbe
sætningen. Om Søsygen vilde angribe mine
Kammerater var usikkert, da de var gamle
Søvante; men at den vilde komme til mig
havde jeg stor Tro til, da jeg aldrig tidlige
re havde været paa Havets Bølger.
Da Skibsklokken slog syv Glas søgte jeg
min Køie for at sove; men det var mig en
ren Umulighed i de første par Timer, da
jeg idelig i Køien blev rokket fra den ene
Side til den Anden, ligesom naar man bli
ver vugget, og nede i Skibsrummet lød en
idelig Knagen fra Skibets Ladning, som
bevægede hvergang Skibet gjorde sin sling
rende Bevægelse, som frembragte denne
ensformige, og taktmæssige Knagen, og
det løb for mine Øren som om det var Ski
bets Planker det knagede i, og i mine stille
Tanker ventede jeg hvert Øieblik at høre,
at Skibet var adskilt, og vi skulde være
Havets Bytte.
Endelig afbrød den velkomne Søvn disse
uhyggelige Betragtninger, og jeg vaagnede
først henved Morgenstunden da Klokken
slog sine fire Glas, men jeg kan ikke ret
beskrive min daværende Situation. Jeg

befandt mig selv i en fuldkommen sling
rende Bevægelse, ligesom Skibet, og maatte strax krybe ind i Køien igjen. Alting løb
rundt for mig, og jeg følte mig dødsyg. Jeg
begreb naturligvis strax at det var den mig
før ubekjendte Søsyge der gjæstede mig.
Jeg kom nu til at erindre at en gammel
Normand havde raadet mig til at have
Ansioser med mig paa Skibet, og et Maal
med et langt Baand i, og naar jeg blev
søsyg, skulde jeg strax tage Søvand op af
Søen paa samme Sted hvor jeg mærkede at
Søsygen begyndte, drikke Noget heraf og
spise nogle Ansioser. Maal og Ansioser hav
de jeg ogsaa i Beredskab, og nu krøb jeg ud
af Køien igjen, og tog af min Kasse nævnte
Sager. Med Maalet, og en Haandfuld af
Ansioser som jeg paa Slump havde taget op
af min lille Bøtte kravlede jeg op paa Dæk
ket for at skaffe mig det velgjørende
Søvand. Jeg gik til Skibsrælingen for at tage
Vandet op, med Synet af de høie af Fraade
hvide Bølger, forværredes min Søsyge endmere, og jeg formaaede ikke at gaae læn
gere end til Spulekarret, der netop var fyldt
af vand, som var feilagtigt, ihvorvel det vel
kunde være ligesaa godt som det Vand i
Søen, da det vel kunde have lige god Virk
ning. Om Vandet i Karret var rcent eller
snavset, havde jeg ingen Tanke for, da jeg
var aldeles confus i Hovedet, og eiheller
kunde see i Mørket. Det var mig her kun
nok, at jeg fik Søvand, som jeg jo ogsaa fik,
og slog en Mængde i mig, hvorefter jeg
stoppede de omtalte Ansioser i Munden,
og liig en Beruset atter søgte til min Køie,
hvorefter jeg faldt i Søvn noget efter. Min
Søvn var imidlertid meget urolig, og hvert
Øieblik var jeg vaagen, da jeg havde en

umaadelig Qvalme, og tilsidst fik jeg hyp
pig Opkastning, og maatte op paa Dækket
hvert Øieblik.
Til søs
Kl. 6 Morgen var vi nu alle paa Dækket,
men Alt saae nu forandret ud paa Skibet
fra den forrige Aften. Alt var i Bevægelse,
ligetil vor fyldte Øltønde der laae paa Dæk
ket og rokkede frem og tilbage ved Ned
gangen til vort Lukaf. Alt rokkede frem og
tilbage hvor jeg end vendte Øiet, alt knage
de og bragede, og trods min Sygdom kun
dejeg ikke lade være at tænke paa Scenen
i »Ole Lukøie« hvor Møblementet dandser
i Stuen ligetil en Ildtang der lystig efter
Musikkens Toner dandser henad Gulvet.
Jeg kunde næppe staae paa mine Been, og
Synet af de Bjerghøie Bølger, der reiste sig
imod Skibet, som om de vilde opsluge os,
og som slog over Dækket gjorde mig endmere svimmel. Snart var Skibet oppe paa
Toppen af en Taarnhøi Bølge, for i næste
Øieblik at ligge nede i Dybet, og som en
Æggeskal laae vi og tumlede om i den
oprørte Nordsøe. Matroserne halede i Tougene og mine to Reisekammerater Fruer
bøl og Reinstrup, der ikke vare søsyge, om
end de just ikke heller vare særdeles friske
i deres Udseende, gave Sømændene en
hjælpsom Haand ved deres Arbeide, og jeg
troede at det muligvis kunde hjelpe lidt paa
min Søsyge om jeg kom i Bevægelse, og
derfor ogsaa vilde give disse Folk en Haand
med til at hale i Tougene, men da Matro
sernes: »Ohøi!« lød, blev det af mig besva
ret med en Skylle ud af Halsen, og Baadsmanden bandte mig langt op paa Bloks
bjerg medens en Dæksmatros grinte over
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hele Ansigtet, og skubbe mig bort, sigende
at den slags Skyller vilde de dog helst være
fri for. Jeg stillede mig i Læ af Skibet, men
her gjorde den fra Kabyssen nedslaaende
Kulrøg mig det utaalelig at staae, og Alting
inden i mig kom derved i stærkere Revolu
tion og Opkastningen havde nær taget Ind
voldene med sig, og jeg maatte atter søge
ud paa Skibets Luvarts Side, hvor Søen slog
over os, men hvor Luften dog var frisk og
mere velgjørende. Endelig bragte den ven
lige Skibskok os vor varme gode Kaffe, som
opfriskede os, og gjorde en stor Foran
dring paa mit Befindende, og jeg følte mig
herefter langt bedre.

Andre passagerer
I Kahytten gik det ikke bedre med adskilli
ge af Passagererne. Der var en Major Mörch
med Hustru, deres Tjenestepige, den før
omtalte sorte Pige, og deres lille Moppe
hund, som havde en slags Sadelbeklæd
ning over sig for at holde sig varm. Denne
Major var Embedsmand paa St. Croix, og
var nu paa Tilbagereisen efter et Besøg i
deres Fædreland Danmark. Den sorte Pige
stod Mi tskibs ved Storbaaden, og kappedes
med mig i Søsygens Qvaler, medens en ung
Herre, bleg af Kulde og Upasselighed, stod
lidt fra os og stirrede paa Skibets Bevægel
ser i den oprørte Sø. Denne unge Herre
var en fra Kjøbenhavn til St. Thomas afgaaende Uhrmager Thorsen.
En gammel Kammeraad Bager gik trip
pende op og ned af Dækket, støttende sig
til hvad han kom til, som det lod til i det
bedste Humeur, uanfektet af den slemme
Søsyge, medens hans Kone sad i en Læne
stol forskrækkelig tykt indpakket i Schawler
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og Kaabe, i Kahytsdøren, balancerende
med en Kop Kaffe, som hun med Be
sværlighed førte til sine Læber, af Frygt for
ved Skibets Slingren at faae Koppens Ind
hold over sine mange Schawler og sin graae
uldne Kjole. Deres Datter stod ved Siden af
hende, og saae ud over det oprørte Hav
med en Kjendermine som om hun havde
taget Styrmandsexamen, af og til talende
og nikkende til sin Moder, med sit, i et stort
Tæppe indpakkede Hoved. Den gamle
Kaptain Petersen gik gemytlig vraltende op
og ned af Halvdækket med sin korte Pibe i
Munden, givende Agt paa Skibets Seil, og
givende Ordrer nu og da til Styrmændene.
Den før omtalte sorte Efternøler der kom
sidst paa Skibet, havde faaet Plads nede i
vort Lukaf. Hans Navn var Josva, og hørte
hjemme paa St. Croix i Frederiksted. Han
kom fra St. Croix som Fiskerdreng med en
af Vestfarerne til Kjøbenhavn, og fik her
Plads som Tjener. Nu var han bleven 18 Aar
gammel, godt klædt, med Penge i Lom
men, og havde et ret godt Udseende, og
havde nu Lyst til at komme tilbage til sit
Fødested og sin Familie. Han kunde sidde
hele Timer om Aftenen og fortælle mig om
sit Fødested hvilket morede mig særdeles
at høre, og jeg kom godt til at lide denne
Fyr. Der var ligeledes en lille Dreng paa 11
à 12 Aar, som laae i vort Lukaf. Han var en
Søn af en Plantageeier More paa St. Croix
(Frederiksted). Denne dreng, Edvin More,
kom fra Sorø Skole, hvor han havde faaet
en god Undervisning. Han var meget mun
ter og opvakt, og havde megen Morskab af
at være sammen med os Alle forude, lige
som vi og gjerne saae den lille muntre
Knegt imellem os.

Udsigt over Charlotte Amalie på St. Thomas i
begyndelsen af 1850'erne. Efter daguerreotypi af
provisor Hans Hansen, 1819-1882, Riises Apothek. 1 mangel af samtidig illustration fra Frederiksted må dette foto tjene som tidstypisk havnesi
tuation i De Vestindiske øer. Barkskibe og andre
typer ses ankret i havnebassinet, hvorfra laste- og
losseoperationerne blev foretaget.
(Foto H&S)

View of Charlotte Amalie in St. Thomas at the beginning
of the 1850's. After daguerrolype by head dispenser
Hans Hansen, 1819-1882, Riises Pharmacy. For want
of a contemporary illustration from Frederiksted, this
photo may serve as a characteristic West Indies port con
dition of the period. Barks and. other types of ships are
moored in the port from where they were loaded, and
unloaded.
(Photo: DMM)

Da vi havde været nogle Dage i Nord
søen, blev man mere fortrolig med Søen og
dens Ulemper, og kunde baade spise og
drikke, uden at løbe Risico for at faae det
op igjen altfor hurtigt, om end endnu af og
til man blev anfaldet af Ildebefindende;
men at den var betydelig i Aftagende bevi

stes ved at Alle, baade Foer og Agter, snart
kom i et godt Humeur, og vi saae nu ofte
Passagererne stikke deres Næser udenfor
Kahytten, ja ofte tilbragte længere Tid ude
paa Dækket for at nyde den friske Luft.
Den gamle Kok, og Kahyttens Hovmester,
saa os gjerne give dem en lille Haands35

rækning, da de havde meget at bestille med
Passagererne. Vi plukkede deres Fjerkræe,
skrællede Kartofler m.m. og Reinstrup
opvadskede Porcelain og Glas, og til
Gjengæld fik vi lidt Extra fra Kahytten af
Frokost og Middag. Om Dagen kunde Styr
mændene engang imellem sætte os til et
eller andet let Arbeide, saasom at klare
Tougene og stikke Enderne op, gjøre et
eller andet Redskab reint, eller flette Tou
ge og lignende Tidsfordriv, men hver Mor
gen maatte vi være med at spule Dækket.
Den engelske kanal passeres
Efter sex Dages Forløb var vi for Indløbet af
den engelske Kanal, og nu tog vi en stry
gende Fart med god Vind, ofte 10 à 12 Mile
i Vagten. Snart saae vi Land paa begge
Sider, Frankrig med Calais paa den ene, og
England med Dowcr paa den anden Side,
og efter som vi kom videre saae vi flere Byer
og Steder, samt endeel Fyrtaarne. Efter fire
Dages Seilads i Kanalen havde vi tilbagelagt
denne, og løb nu ud i den spanske Søe.
Klimaet var nu allerede bleven meget
mildere, trods den fremrykkede Aarstid, og
jo længere vi kom fremad jo mildere blev
det, indtil vi havde den fuldkomne Som
mervarme, og da vi snart efter kom paa
Høiderne med Madeira, var Varmen endog
trykkende, og vi opholdt os nu kun nede i
Lukafet om Natten.
Om Aftenen var Luften kjølig og behage
lig, og vi, saavelsom Passagererne tilbragte
altid Aftenerne paa Dækket. Medens mine
to Reisekammerater i Almindelighed pasiarede med Søfolkene, i disse klare maanelyse Aftener, sad jeg meget ofte alene paa
Skanseklædningens Læside, og lod mine
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Tanker have frit Spillerum, og lod min For
tid påsere Revue for mig, og tænkte paa
den skjulte Fremtid.

Om natten
Den klare Himmel med de utallige Stjer
ner, som speilede sig i Havet, hvor Bølger
ne af det her paa disse Høider meget salt
holdige Vand, udsendte Millioner af Phosforlignende Gnister i Skibets Kjølvand og
langs dets Sider, og den klare Maane, som
saa roligt skuede ned paa det gyngende
Skib; alt dette, som kun Den kjender der
har gjort saadan lignende Søreiser i det tro
piske Climat, og som ligesom jeg, maa have
været besjælet af de samme Følelser, veed
ogsaa, at saadanne Aftener stemmer Mene
sket til vemodige Betragtninger.
Ogsaa paa mig virkede disse herlige
Aftentimer paa og bragte mig ofte som i en
ganske anden Verden. Jeg imødesaae disse
mine kjere Timer med ligefrem Længsel.
De bragte mig i en for mig uforklarlig
drømmende Tilstand; langt fra Skibet, og
ud i en Verden som var mig selv ukjendt, og
som min ikke just fattige Phantasie med
Lethed bragte mig ind i.
Dagdrømme
Jeg forestillede mig min Fremtid smilende
og lykkelig. De Kyster vi nu nærmede os,
skulde jo nu være mit fremtidige Hjem. Jeg
vilde ved et hæderligt Levned søge at finde
Agtelse, og vinde mine Overordnedes og
mine Ligemænds Velvilie og Tillid. Jeg haabede at de vilde blive mine Venner, og at
jeg ved min egen gode Opførsel kunde ska
be mig en lykkelig Fremtid. Jeg vilde leve
maadeholdent, og fremfor meget andet,

føre et arbeidsomt Liv, og fast beslutte mig
til som Hovedopgave for min Fremtids
Existents at afholde mig fra den fordømte
Rum, som man fortalte mig var Skyld til
saamange Soldaters ødelæggelse. Hele min
Tilværelse i Vestindien, som jeg frivillig hav
de valgt, vilde jeg strengt ansee som en Bod
for mine Ungdoms Udskeielser og altid
have denne mig selv frivillig paalagte Bod
for Øie. Og skulde det være Gud Vilie, og
han ansaae det mig tjenligere at ende mine
Dage der i min Ungdom, da vilde jeg forla
de denne Verden, da jeg var mig selv
bevidst at mine Hensigter med min Frem
tid havde været rene, og jeg vidste jo, at jeg
i Danmark havde mine Kjere, som altid vil
de ofre mig en Tanke og en Taare og have
mig i deres Erindring.
Mine Tanker vendte sig nu til Hjemmet, til
min elskede Søster Christiane, og mine to
kjere Brødre. Kunde jeg blot i saadanne stil
le Aftentimer have sendt dem min broderli
ge Hilsen, og sige dem at jeg var rask, følte
mig lykkelig i dette Øieblik med mine Tan
ker om disse Kjære, og at mine Tanker vare i
Hjemmet hos dem, og paa den Maade var
dem nær. Den samme Maane og de samme
Stjerner som nu kastede deres venlige Lys
ned over Skibet, havde dejo ogsaa skuet for
nogle faa Timer siden i deres Hjem, og de
smilede jo ogsaa nu til mig, som de før paa
Aftenen havde smilet til dem, og med dem
kunde da deres Hilsen sendes til mig naar
jeg vilde tage Phantasien lidt til hjelp. De
skulde da være Forbindelsesledet imellem
mit Hjem og mine Kjere der, og mig, og jeg
sendte da altid, disse mine lønlige Tanker
med en Bøn til min Gud, om Beskjærmelse
for disse Kjære og have os Alle i sin Varetægt.

Lad kun den nymodens Fritænkerverden
tale om gammeldags Uvidenhed, og at det
er Eenfoldighcd og Dumhed at tro paa
hvad Præst og Skolemand siger, og at vi
kun skal tro paa hvad vi kan tage og føle
paa, med vore Hænder. At fremkomme
med en Afhandling herom i min Bog føler
jeg mig med mine kun almindelige Kund
skaber ikke istand til. Kun maae jeg her
bestemt fremføre som min ufravigelige
Mening, at Alle uden Undtagelse maae
med en vis særegen Følelse mindes Barnetiden og ved den Skolelærdom man i den
ne Barnetid saa trofast hængte ved, da man
med et kjærligt uskyldigt Barnesind om
Morgenen læste sin Morgenbøn, og naar
Aftenen kom, lagde sig i sin Seng, lykkelig,
og ukjendt med Livets Kamp, læsende den
Aftenbøn som Moderen havde gjort sig
Fliid for at indprente Barnet.
Føler du ikke kjere Læser, som oftest lidt
af Barnet endnu inden i Dig? Føler Du ikke
naar en overvættes Glæde vederfares Dig,
eller Ulykker er draget Dig forbi, en
uimodstaaelig Trang til at løfte dit Aasyn til
din Gud, lig Barnet, og sige: »Hav Tak min
Gud og Skaber for din store Naade!«. Føler
Du ikke, naar Ulykker rammer Dig, eller en
stor Sorg nedtynger dit Sind, Trang lig Bar
net til at hæve din Stemme til din Gud og
sige: »Min Gud og Frelser, staae mig bi i
denne min Sorg og Ulykke! og see i Naade
til mig syndige Meneske.« Jo Læser, Du gjør
det. Et ikke aldeles forstokket Meneske har
altid Gud i sit Hjerte. Guden kan fremstil
les i hvad Form man vil, under alle for
skjellige Religionsformer og Sekter; men vi
troer dog Alle paa en Gud; paa et Væsen,
der er om, og i os.
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Det militære arbejdsmiljø på De Danske Øer hav
de også deres lyse sider. Iler ses underofficererne
i Frederikforts messe. Billedet er lidt senere end
Tuxens tid på øerne.
(Foto H&S, Emilie Langkiær, St. Croix, 1904)

The military working environment on the Danish West
Indian islands also had its good points. Here are the
non-commissioned officers in Frederiksjbrt messroom.
'Hie photo is taken slightly later than luxen's service in
the islands. (Photo: DMM, Emilie Langkiær, St. Croix,
1904)

Og mt til vor Fortælling igjen.
Disse Aftener paa Havet vare de lykkeligste
jeg troer i mit hele Liv har tilbragt. Jo ældre
jeg er bleven, desmere Hang har jeg faaet
til Eensomhed og frit Spillerum for mine
Tanker, og den Dag i Dag, er jeg altid bedst
tilpas, naar jeg sidder alene med mine
Bøger og Papirer og Skriverie. Man kunde
godt sætte mig ud paa en øde Øe eller Klip
pe, og jeg vilde aligevel aldrig føle mig ene,
naar blot jeg er forsynet med disse Sager.

Daglige skibsrutiner
For at faae de lange Dage til at gaae her
paa Skibet, tog jeg snart Haand i Alt, og
selv en Synaal lærte jeg her at bruge ved
Selvøvelse. Jeg reparerede mit og mine to
Kameraters Klædningstykker, naar saadant
gjordes fornødent, og snart kom ogsaa
Skibsmandskabet med Lignende, hvorfor
man gav mig extra Kaffe, hvergang Kjedlen
kom ned i Lukafet. Vi levede godt paa hele
Reisen, og Tiden gik gemytligt for os. Min
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Reisekammerat Fruerbøl kunde i Timevis
sidde og fortælle historier, som han havde
en vis Routine i, og som morede os Alle
meget. Han var inde i mange Ting, og kun
de tale med næsten om Alt. Den anden af
mine Reisekammerater, Reinstrup, interes
serede sig ikke synderlig for Sligt, men
opholdt sig meest agterude hos Hovmeste
ren, en lille tyk sort ældre Mand fra St.
Croix, som gjerne vilde pleie sin egen
Magelighed, og derfor gjerne saae Rein
strup hos sig, som Hjelper, og af ham fik
Reinstrup stadig væk en lille Hjertestyrk
ning, hvilket han holdt af over al Maade. Vi
kunne faae en Snaps af Rom daglig hver,
om vi vilde gaae hen i Kahytten efter den,
og da den hørte med til Forpleiningen,
havde vi jo Krav paa den, men Fruerbøl og
jeg modtog den aldrig, og naar jeg undta
ger den første Dag, da vi kom Ombord, at
vi drak af den medtagne Velkomstdrik med
Søfolkene, var der vist næppe nogen af os
To, der drak Andet end 01 paa hele Reisen.
Alle Søfolkene var særdeles venlig og
hjelpsomme imod os, og vi kom godt ud af
det med hinanden. Om Aftenen fik de
altid Drengen til at pumpe Vand i det store
Spulekar, da man vidste at jeg tidlig hver
Morgen gik op i det, da jeg fandt dette
Morgenbad saa frisk og behageligt. Saadanne lignende smaae Opmærksomheder
ydede de os gjerne. Efter det omtalte Bad
tænte jeg da en af de fra Kjøbenhavn med
tagne Cigarer, og sad oppe paa Bakken og
holdt den Mand der havde Udkik der, med
mit Selskab ved Samtale til det blev lys Dag,
og vor Kaffe blev os givet, hvorefter vi gik til
Arbeide med at spule Dæk.
Her i Varmen sae vi stadig Haier om Ski

bet, samt en mængde Flyvefisk, som i store
Stimer fløi et lille Stykke noget ovenfor Van
det, men faldt ned igjen saasnart deres Fly
vefinner bleve tørre. Nogle af disse Fisk kun
de dog undertiden komme saa høit over
Vandfladen, at de kunde sætte over Skands
klædningen og falde ned paa Dækket.
Efter at Dækket var spulet reent og tørt
igjen, havde vi gjerne alle Passagererne
herude, og den gamle belevne Kammeraad
Bager slog ofte en lille Pasiar af med os,
naar han spadserede frem og tilbage paa
Dækket. Styrmand Meyer var ligeledes ofte
meget morsom og talte ofte med os i Spøg.
Vi var aldeles uden nogen Commando her
Ombord, thi vi opførte os vel og Kaptainen
sagde os at han var tilfreds, hvis han altid
kunde faae saa ordentlige Soldater at reise
med som os, hvilket dog nok ikke var
almindeligt.
Nu gik Reisen uden nogen Mærkelighed
i tre Uger, men Varmen var nu meget stærk
og Alting paa Dækket var brændende hedt
om Dagen af den tropiske Sol. Vi saae i
denne Tid ei andet end Himmel og Hav, og
kun meget sjelden en Seiler, som naar den
kom paa nær Afstand blev praiet af os, og
confereret med om Høidegrader og Bred
der og hvorfra den kom og gik.

Ankomst
Endelig den 21. November, tidlig om Mor
genen viste Manden der havde Udkik os de
første vestindiske Øer, nemlig Antiqua og
nogle Timer efter Monteraz. Høiere op paa
Dagen paserede vi Saba og saa fremdeles
hele Dagen de deromkring liggende Øer,
som vi seilede saa nær ind paa, at vi kunde
skjælne Husene og Sukkermøllerne. Den
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næste Dags Aften havde vi St. Thomas i Sig
te, og jeg havde næppe Tid den nat til at
sove af lutter Nysgjerrighed.
Den 23. November om morgenen laae vi
udfor mit forjættede Land St. Croix. Lods
flaget kom op, og vi styrede mod Havnen i
Christiansted, hvor Lodsen førte os ind, og
kastede Anker.

Bilag:
Befragtningskontrakt
Bemærkninger til befragtningskontrakt
Mundering ved udsendelse
Visitationsliste
Fremsendelse af dokumenter

Befragtnings Contract
Afsluttet mellem Den vestindiske Recruitering og Handelshuset P. P. Hansen hersteds
som Rheder af Skibet ”Flora”.

§3
For den nævnte Betaling forpligter Rhederiet sig til at indrømme Mandskabet for
svarlig Liggeplads i Skibets Mellemdæk
(hvorved förstaas saameget Rum som
Koiemadratsen indtager), hvilken Plads
ikke maa forandres eller formindskes under
Reisen, samt at forsyne dem paa hele Reisen
med tilstrækkeligt ferskt Vand og upaaklagelig Kost overensstemmende med den ved
Raadstueplacat af 9. Novbr. 1827 bekjendtgjorte Kongelig approberede Spisetaxt for
Mandskabet paa Coffardiskibe. Til Bespis
ningen leverer Rhederiet det fornødne
antal Bakker efter det for Mandskabet paa
Orlogsskibe bestemte Forhold, ligesom Rhe
deriet ogsaa forsyner Mandskabet med de
nødvendige Drikkekar.

§1
Jeg P.P.Hansen forpligter mig til i Skibet
Flora, paa dets forestaaende Reise til St.
Croix at modtage som Passagerer dertil 3
Mand vestindiske Soldater, som afleveres
paa Christiansted med deres Reisegods og
Koieklæder, hvilke sidste leveres af Recruiteringen.

§2
I Passage og Kostpenge for hele Reisen
uden hensyn til dens Varighed bliver at
erlægge $ 30 pr. Mand, som betales ved
Ankomsten til St. Croix af Gouvcrnementet for de danske vestindiske besiddelser,
naar nærværende Contracts Bestemmelser
ere opfyldte, og der fra Mandskabets Side
ikke maatte blive fremført nogen Klager,
som befmdes grundet.
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§4
Skibets Afgangsdag maa 5 Dage forud
anmeldes for Den vestindiske Recruitering,
hvorefter denne faa at drage Omsorg for at
Mandskabet holdes parat og bliver sendt
ombord til den Tid Skibet skal afseile.

§5
Rhederiet forpligter sig uden nogen særlig
Godtgjørelse paa Tilbagereisen at hjem
føre Vaarene af de Mandskabet medgivne
Koieklæder, at behandle disse som andet
Gods eller Ladning og ved Hjemkomsten
at aflevere dem til Den vestindiske Recruitering.

§6
Recruiteringen forbeholder sig Ret til at
lade Skibet besigtige, saavelsom den for
Mandskabet bestemte Koieplads, samt den
for dem indtagne Proviant, for at forvisse
sig om, at alt er contractmæssigt og forsvarligt.
Kjøbenhavn, d. 8de October 1858
Scholler
P.P. Hansen

Bemærkninger til befragtningskontrakt

Ad Nr 794 af 1858

Om Udsendelsen af 3 Mand Recruiter til
den vestindiske Hærstyrke, og Contracten,
som er afsluttet herom med Skibet Floras
Rederi.
Fra de aarlige Udsendelser af større antal
Recruiter til den vestindiske Hærstyrke, i
henhold til Requisitioner fra Gouvtet, bli
ver jævnlig enkelte Recruiter - i Alminde
lighed ved sygdom - efterladte, naar Hoved
transporten finder sted, og maae da udsen
des ved en senere Ledighed. Recruiterin
gen har derfor fra gammel Tid Paalæg om
ikke at vise hjemkomne udtjente vestindi
ske Soldater tilbage, naar de melde sig for
at recapitulere, selv om dette skeer paa den
tid, da ellers ingen Hvervning finder Sted.
Betingelserne ere, at de Vedkommende af

Autoriteterne i Vestindien ved Afgangen er
anbefalede til at antages paany, og at de
forøvrigt paa den Tid, de melde sig her
hjemme, findes tjenstdygtige.
Contracten er affattet fuldkommen i Over
ensstemmelse med de i de senere Aar
afsluttede Contracter om Udsendelse af
Recruiter, hvilke stadigt ere approberede
af Colonialdirec teuren.
9/10 58 R.

Jeg antager, at Deres Excellence i Betragt
ning af det ovenanførte vil billige, at jeg
meddeler Chefen for den vestindiske
Recruitering Approbation paa om meldte
Contract.

D. 11 Octbr 1858
Ærbødigst
(sign.)
41

Munderingsliste
Over 3 Mand som udsendes til Vestindien
d. 17. October 1858 i Skibet Flora, Capitain
Petersen
Klædestrøie
Klædesbuxer
Felthue
Reisepose
Ulden Skjorte
Linnede do.
Strømper
Støvler
Sko
Tørklæder
Vest
Frakke
Trøie
Buxer
Kaskjet
Sæt Reqvisitter
Uhr

Visitationsliste
over 3 Mand som udsendes til Vestindien
17. October 1858 i Skibet Flora Capitain
Petersen
Nr

Navn

Fødested

85
1
2

Wilhelm Bartholin Tuxen
Peter Sørensen
Jens Christian Nielsen

Kjøbenhavn
Reinstrup
Fruerbøl
Vesikler paa
Conjunct. Palpaa begge Øine

pt

Ovenstaaende 3 Mand var Dags Dato af
mig visiterede.
Og befundne friske og sunde, hvilket her
ved attesteres.

Kjøbenhavn d. 15 October 1858

Overlaege
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Fremsendelse af dokumenter
Til
Den vestindiske Recruitering
Kjøbenhavn d. 17dc October 1858

Vedlagt giøer jeg mig den ære at tilstille
Ministeriet Documenter for 3 Recruiter,
der
Udsendes til Vestindien den 17de October
1 Skibet Flora, Capitain Petersen, nemlig:
2 Exemplarer af Stamlisten
2
do
” Visiteringslisten over
Recruiternes Tøi
2
do
” Doctorvisitationslisterne
1
do
” Befragtningscontracten,
det ene Exemplar tilstillet Ministeriet d. 8ck
ds.

Med samme Transport udsendes 4 Par
sko for de 2 Mand; de resterende 2 Par for
den 3die Mand var under 29. januar d.A.
udsendte for Recruit Schneider, der hjem
kom og casseredes. Endvidere medsendes
en Kasse med opgjorte Skyldbøger til d.
17de ds. samt Mandskabets Skudsmaalsbøger og Attester.

Scholle)'
Recruiteringschef

.......d. 19. Octob. 1858

Til
Coloniernes Centralbestyrelse
18/10 Nr. 819 8.9.1858
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Summary

Vilhelm Bartholin Tuxen was born in Copenhagen
in 1836 and he trained to be a lithographer there.
Various circumstances resulted in him enlisting in
the Danish Military Force in the West Indies in
1857 in “the hope that I could begin a completely
new life.”
His stay in the West Indies was probably only meant
to be a short one, but he reenlisted in the West
Indies Military Force several times, and in between
he also had other jobs where his training as a
lithographer was useful to the island’s authorities,
among others. In the end his stay lasted approxi
mately 40 years, until at the age of 61 he returned
to Copenhagen with his family in 1897. He had
married on the island and had got a son in 1888.
However, it is the outward journey with the bark
FLORA in the Autumn of 1858 which is the subject
of this article. His memoirs about the passage from
Denmark to the West Indies have been kept in the
family, and the part that describes life at sea is pub
lished here in the yearbook.

Vilhelm B. Tuxen describes in detail the daily rou
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tines and the interaction between the crew and the
passengers they had on board. The narrative
begins in Copenhagen, where the commanding
sergeant hands over command of the three men
being shipped out to the West Indies to Captain
Petersen, the captain of the FLORA. After depar
ture the soldiers are put to work assisting the sailors
with deck work, as this apparently helps overcome
the discomforts of seasickness that often arise in
the rough waters of the North Sea.

There were several other passengers on board the
merchant ship. The most distinguished of them
were accommodated in the cabins, while some ser
vants, who were the descendants of slaves, were giv
en a place in the forecastle.

The passage began on 17th October and they
arrived at St. Croix on 23rd November 1858, where
they took a pilot on board off Christiansted.

The narrative is thought to be written around 1880.

Ole StigJohannesen:
Malmfarten - danske skibe i tysk malmfart1’ under 2. verdenskrig

Forfatteren er lektor cand. mag. i fransk, tysk og
russisk, men har også en maritim fortid. Han
har desuden skrevet bøger om rederierne ØK, Ove
Skou, Dansk-Fransk og A. P. Møller-Marsk. Der
aldrig før foretaget en undersøgelse i Fragtnævnets arkiv2* med henblik på at finde frem til
skibene i den pågældende malmfart. Såvel antal
let af skibe som omfanget af den transporterede
mængde afjernmalm virker overraskende.
De generelle forholdfor skibsfarten
i de danske farvande
Med den tyske besættelse af Danmark i
april 1940 blev handelsflåden som bekendt
delt op i den del, der var i udenrigsfart og
således uden for Tysklands rækkevidde og i
den del, der befandt sig i de hjemlige
farvande og som følge heraf blev underlagt
tyske krav. Det var ca. en tredjedel af skibs
tonnagen, der nu kom til at indgå i hjemmeflåden, som blev fællesbetegnelsen for
disse skibe. Nogle få dage efter at besættel
sen havde fundet sted, blev indenrigs skibs
trafik atter tilladt - og senere i måneden
blev det tilladt at besejle Østersøhavnene
uden særtilladelse, hvorimod den nordlige
del af Kattegat stadig var forbudt område.
Først ultimo maj blev Sydnorge indlemmet
i det tilladte område.
Mineringen af farvandene begyndte og
ikke kun fra dansk og tysk side, idet eng

lænderne nedkastede store mængder af
miner i håb om at spærre for gennemsej
lingen i Øresund og Bælterne. En tysk
minespærring blev lagt tværs over Skager
rak fra Danmark til Norge, så at ingen bri
tiske krigsskibe kunne dukke op i de dan
ske farvande - og de danske handelsfar
tøjer kunne heller ikke slippe ud. De gen
sidige mineringer omfattede både hornmi
nerne, der eksploderede ved kontakt med
skibet samt de mere udspekulerede mag
netiske miner, der kunne indstilles, så at
der skulle et vist antal oversejlinger til, før
de udløstes. Der blev foretaget minestryg
ninger, og al sejlads foregik i disse tvangs
ruter, der kun var nødtørftigt afmærkede.
Havnefogeden udleverede sejladsanvisnin
ger til skibets kaptajn umiddelbart før ski
bets afgang. Drivende hornminer, der
observeredes fra skibet kunne uskadelig
gøres ved hjælp af geværskud. Til beskyttel
se mod de magnetiske miner udstyredes
skibet med et strømførende kabel, der
modvirkede den ændring i det magnetiske
felt, der sædvanligvis fik minen til at eks
plodere. Endvidere foretog man senere en
afmagnetisering af skibet. En anden variant
var de akustiske miner.
Fyr og lysbøjer slukkede lysene; disse kun
ne dog evt. atter tændes efter nærmere
ordre. Endelig blev der i alle større havne
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VEDBY Stik imod hvad der tidligere er oplyst om
dette skib i artiklen om rederiet Motortramp i
Årbogen 2005, sejlede dette skib såvel i 1943 og
1944 og foretog i den tid i alt 17 rejser med malm.
I den pågældende artikel nævntes også en schal
burgtageaktion mod skibet. Dette skal ændres til
en sabotageaktion, sandsynligvis foretaget af mod
standsfolk, der ville forhindre, at skibet kom i fart
for Tyskland. Der var fejl i kildematerialet, og det
beklages.
VEDBY blev indsat i malmfarten ultimo maj 1943
og lossede allerede sin første ladning malmerts
(fra Luleå) i Hamburg d. 6. juni 1943. Allerede d.
13. juni var det tilbage i Luleå efter den næste lad
ning. Det blev til ni malmrejser i 1943 og otte
rundrejser i 1944. Den sidste rejse fra Luleå fandt
sted med ankomst til Hamburg 20. sept. 1944.
Dette var også den sidste ladning erts, som blev
bragt til Tyskland på et dansk skib. På de 17 rejser
var lossehavnen altid Hamburg og bortset fra to
rejser til Oxelösund var lastehavnen Luleå. Kort
tid efter blev skibet lagt op.
(Foto H&S; se også foto med krigsbemaling i
årbog 2005 side 38)
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The VEDBY. Contrary to the information that was pre
viously given in the article about the Motortramp Ship
ping Company in the 2005 yearbook this ship sailed both
in 1943 and 1944, and in that period it undertook alto
gether 17 journeys carrying iron-ore. The article con
cerned also mentioned a Schalburg action against the
ship. This should be corrected to a sabotage action prob
ably earned, out by members of the Danish resistance
movement, who luanted. to prevent the ships being pul
into service for Germany. There was a mistake in the
source material, which we apologize for.
The VEDBY was put into the iron-ore traffic at the end
of May 1943 and took on its first cargo of iron-ore (from
Luleå) in Hamburg on June 6th 1943. By June 13th it
was already back in Luleå for another load. Altogether it
made nine voyages with iron-ore in 1943 and eight
round, trips in 1944. On its last voyage from Luleå it
arrived in Hamburg on 20th September 1944, and this
was also the last shipment of iron-ore to Germany on a
Danish ship. On all 17 trips the port of discharge was
Hamburg and. apart from two trips to Oxelösund the
loading port was Luleå. Shortly afterwards the ship iuas
laid up. (Photo: (DMM); see also the photo with wartime
painting in the 2005 yearbook p. 38.)

indsat tyske havnekaptajner. Alle afgange
og ankomster skulle godkendes.
Forhandlinger og tonnageaftalen med Tyskland
Allerede i efteråret 1939 var der nedsat et
Fragtnævn, der ligesom under 1ste ver
denskrig havde til opgave at varetage Dan
marks forsyninger og sikre den fornødne
tonnage hertil. Dette fragtnævn havde
berammet et af sine møder til d. 9. april
1940 - dette møde blev selvsagt aflyst, og
først et par uger senere kunne Fragtnævnet
træde sammen for at imødegå den nu
totalt ændrede situation, som landet
befandt sig i: forhandlingerne skulle nu
føres med Tyskland. Det var til alt held
Fragtnævnet og fra tysk side Fachgruppe
Reeder, der især forhandlede aftalen om
dansk skibsfart på plads. Med andre ord så
var disse forhandlinger præget af fagfolk
på begge sider og kolleger, der kendte hin
anden, og mindre af politikere og embedsmænd uden indsigt i shipping. Fragtnæv
net gav udtryk for, at man kun ville sejle
med ladninger, der ikke kunne anfægte
Danmarks forhold til andre lande - dvs.,
ingen militære transporter3* eller troppe
transporter, da modtrækket fra de allierede
magter kunne blive en definitiv overtagelse
af danske skibe i den frie verden og uden
senere tilbagelevering.
Man var fra dansk side fast besluttet på - så
vidt det var muligt - at undgå transporter
med jernmalm, og man ville især over for
tyskerne anføre, at danske skibe ikke var
særligt velegnede til denne specielle fart.
Aftalen - skrevet på tysk - var færdigforhandlet d. 15. maj 1940. Danske skibe skul
le hovedsagelig fragte tyske kul og koks til

Danmark (England havde jo hidtil været
hovedleverandøren). Ledig dansk tonnage
skulle indsættes i fart for Tyskland med kul
til Rusland og ladninger som træ, fosfat og
andet fra Rusland, Sverige, Finland og
Randstaterne til Tyskland. Det fremgår af
et særligt punkt i aftalen, at det lykkedes at
undgå malmtransporterne med netop den
begrundelse, at de danske skibe ikke var
velegnede til dette formål.1* Det fremgik
endvidere, at de tyske fragtrater skulle være
gældende, dog med en ekstra godtgørelse
til danske redere for bl.a. krigsforsikring.
Samtlige rejser og rater skulle approberes
af Fragtnævnet, der herved nøje kunne
påse, at raterne var rimelige og i overens
stemmelse med det fragt- og omkostnings
niveau, der var gældende på rejsens tids
punkt.
Der skulle underrettes om, hvilken dansk
tonnage der var til rådighed for tysk sejl
ads, og i øvrigt skulle Fragtnævnet og
Fachgruppe Reeder holde sig i daglig kon
takt med hinanden. Malmladningerne hav
de man altså undgået - så vidt så godt - vi
skriver medio maj 1940.

Begyndelsen på malmfarten
Redernes holdning til malmfarten ændre
de sig dog forbavsende hurtigt, og i begyn
delsen afjuni sluttes de første fem skibe for
transport af erts fra svenske havne til Tysk
land.5*
Mangelen på tysk tonnage bevirkede, at
der fra tysk side snart blev fremsat ønsker
om at beskæftige en del af den danske ton
nage - problemer med de tyske kulsyndi
kater havde medført langt færre kultrans
porter til Danmark end planlagt, og der var
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JULIUS MADSEN (D.D.K.), som var blevet leveret
i 1942 fra Helsingør Skibsværft, fik en kort levetid.
Det befandt sig d. 5. juni 1944 på rejse i Østersøen
fra Luleå til Holtenau med erts. (Holtenau ved
indsejlingen til Kielerkanalen var blot den fore
løbige destination, hvor der ville blive givet nær
mere ordre om lossehavn). Sydvest for Møn ind
traf der kl.1345 en voldsom eksplosion, og skibet
begyndte at synke. Man prøvede forgæves at læn
se skibet, men det sank stadigt, og da vandet kl.
1900 stod ind på dækket, gik besætningen i både
ne, og kort efter sank agterskibet. Kl. 2200 bræk
kede skibet over ved to-lugen, og forskibet sank.
Besætningen blev senere taget op af et andet skib.
Eksplosionen skyldtes formodentlig en mine.
Oprejsen i ballast til de svenske lastehavne var
selvfølgelig ligeså farlig. Som eksempel kan næv
nes VIRGINIA (DFDS), der d. 21. juli 1942 på rej
se fra Emden til Luleå blev udsat for en voldsom
eksplosion i nærheden af skibet. Det blev stærkt
beskadiget, men kunne selv sejle ind til Trelleborg
og kom senere til Helsingør for reparation.
Ligeledes blev ELLENSBORG (Dannebrog) udsat
for en voldsom eksplosion d. 23. okt. 1943 på rej
se fra Odense til Luleå. Skibet blev sat ind på lægt
vand og senere slæbt til Malmø for reparation.
(Foto H&S)
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The JULIUS MADSEN (D.D.K.), which was delivered
from the Elsinore Shipyard in 1942, had. a. short, lifetime.
On June 5 th 1944 it was in the Baltic en route from
Luleå to Holtenau with ore. (Holtenau, at the mouth of
the Kiel Canal, was just the provisional destination,
where it zuould receive new orders about the final port of
discharge.) South-west of the island of Møn at 1.45 p.m.
there was a. violent explosion and the ship began to sink.
The crew tried, in vain to hale out the ship but it contin
ued sinking. When the water reached the deck at 7.00
p. m. the crew took to the boats, and shortly after this the
stern sank. At 10.00 p. m. the ship broke in two at the
number 2 hatch and the forepart, of the vessel sank. The
crew were picked up later by another ship. The explosion
was presumably caused by a. mine.
The voyage in ballast up to the Swedish loading ports
was of course just as dangerous. Take the VIRGINIA
(DFDS), for example, luhich experienced, a violent explo
sion in the vicinity of the ship on 21st July 1942 while
sailing from Emden to Luleå. 'The ship was badly dam
aged, but it could, continue under its own steam to Trelle
borg and later to Elsinore for repairs.
In the same way the ELLENSBORG (Dannebrog) met.
with a violent explosion on 23rd October 1943 en. route
from Odense to Luleå. The ship was put into shalloiv
water and. later towed to Malmø to be repaired.
(Photo DMM)

KAREN (Progress). Sejladsen for hjemmeflåden
var ikke mindre farlig end for udeflåden, dog hav
de man som regel altid en kyststrækning inden for
synsvidde. Til gengæld var opholdet i de tyske hav
ne ofte et mareridt, og det blev mere og mere far
ligt, eftersom luftangrebene tiltog. Her skal blot
nævns et par eksempler ud af mange: Skibet var
ankommet fra Oxelösund med en ladning erts til
Hamburg og ventede nu på en returladning kul til
Danmark og blev i mellemtiden forhalet til forsta
den Harburg. Under et bombeangreb d. 6. aug.
1944 blev det ramt i forskibet og sank. Senere
hævet og repareret. (Foto: H&S)

KAREN (Progress). Sailingfor the home fleet was no less
dangerous than sailing in the fleet abroad, although
there zuas usually a stretch of coast nearby. On the other
hand the stop-over in German harbours was often a
nightmare, and it became more and. more dangerous as
the air raids intensified. Here are just a few of the many
examples: The ship had come to Hamburg from Oxelö
sund with a shipment of ore and was now waiting for a
return cargo of coal to Denmark. In the meantime it
shifted berth to the suburb of Harburg. Du ring a bomb
ing raid on 6th August 1944 it was hit in the forepart
of the ship and. sank. It was later raised and repaired.
(Photo: DMM)

således dansk tonnage ledig - danske skibe
begyndte derfor nu at gå fast ind i malm
farten. Der var et stigende pres fra den
danske regerings side over for rederne, og
det blev betonet, at de tyske anmodninger
skulle opfattes som krav, der burde imøde
kommes. Man frygtede for, at en vægring
ville medføre en opsigelse af den dansk

tyske skibsfartsoverensskomst og eventuel
en beslaglæggelse af hele hjemmeflåden.
Set fra redernes side ville skibene jo blive
beskæftigede, og raterne var tilmed bedre
end andre fragtrater. I august indgik Fragt
nævnet en fast aftale om malmtransporter
ne.r>) Betingelserne for sejladsen skulle
være som de tilsvarende svenske.
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IVAN KONDRUP (D.D.K.) lå 16. dec. 1943 i Bre
men, da det under et luftangreb på havnen fik en
bombe ned gennem skorstenen. Skibet blev svært
beskadiget og forskibet sank. Fire af besætningen
omkom. Senere hævet og repareret.
(Foto H&S)
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TVAN KONDRUP (D.D.K.) On 16th December 1943
it was lying in Bremen, and during an air raid on the
harbour it received a bomb down the funnel. The ship
was severely damaged and the forepart sank. It was
later raised and repaired.
(Photo: DMM)

Formanden for Fragtnævnet, direktør J.
A. Kørbing fra D.F.D.S., følte sig tilsynela
dende mest forpligtet af regeringens
ønsker - i hvert fald gik dette rederi forrest
med sine skibe. D.F.D.S. var i øvrigt det
rederi, der havde langt de fleste skibe i
hjemmeflåden, nemlig 50, og også det
rederi, der stillede med den største samle
de tonnage, hvad der jo også var en vis
logik i. Fire større skibe fra D.F.D.S., damp
skibene ALABAMA, BRASILIEN, VIRGI
NIA samt motorskibet LOUISIANA blev
indsat i farten endvidere motorskibet
BONITA fra rederiet Dania. Tyskerne love
de at fremskaffe den fornødne olie til
motorskibene.

Spillet om ØK’s ASIA
ØK havde ingen intentioner om at få sine
skibe ind i malmfarten - tværtimod. Man
foretrak at lade skibene være oplagte og så
at tage det økonomiske smæk, som uvirk
somheden medførte. Og Kompagniet stod
ret stærkt. Forhandlingerne skete gennem
Fragtnævnet, der fremførte ØK’s holdning
over for Fachgruppe Reeder, sidstnævnte
var som Fragtnævnet professionelle ship
pingfolk, der forstod synspunkterne fra
ØK, der gik ud på at deres skibe var motor
skibe, og det kneb jo stærkt med olie; ski
bene var ikke byggede til Østersøfart og
navnlig ikke egnede for sejlads med en så
tung ladning som erts, idet skibene var
konstruerede som udprægede stykgodsski
be og passagerskibe. Det eneste skib, der
med en del bekostning muligvis kunne
komme på tale var ASIA, men der var et
problem med skibets dybgang. Vanddyb
den i Luleå tillod kun en dybgang på 26

fod, og skibet kunne således ikke laste en
fuld ladning på 10.200 tons på sommerfri
bord, men max. 7800-8000 tons, hvad der
ikke var rentabelt, hvis ikke raterne bereg
nedes på skibets fulde dødvægtskapacitet
og til en fragtrate op 16,75 SKR pr ton. I
denne fart ville skibet bruge 200 tons olie
pr. måned, der skulle leveres til en rimelig
pris. Hertil kom, at det ikke var muligt at få
en tilstrækkelig sø- og krigsforsikring for så
stort og dyrt et skib. Fachgruppe Reeder
udtrykte forståelse for, at ØK’s skibe ikke
var anvendelige, men pludselig insisterede
man på, at ASIA skulle klargøres, og d. 30.
sept. 1940 blev det sluttet for tre konsekuti
ve rejser fra Oxelösund til tyske Nord
søhavne med første afsejling i sidste halvdel
af oktober. Dog blev fragtraten presset ned
til 15 SKR pr ton, men beregnet på skibets
dødvægtskapacitet. Dieselolien skulle leve
res til en pris af 50 Reichsmark pr ton.
Efter at skibet var klargjort kom der kon
traordre, man kunne alligevel ikke anven
de skibet. På et møde i Hamburg rejste
Fragtnævnet spørgsmålet vedrørende
ASIA. Man fandt, at både Fragtnævnet og
rederiet havde fået en dårlig behandling.
Da kompagniet omsider havde erklæret sig
villig til at indsætte skibet i malmfarten og
havde haft store udgifter til klargøringen,
så afviste man nu skibet, og udgifterne var
spildte. Fachgruppe Reeder beklagede for
løbet. Det viste sig, at det var ertsbefragterne, der havde ført Fachgruppe Reeder bag
lyset, og det skulle ikke gentage sig. Man
fastslog nu, at skibet ikke var egnet, ”og
hermed var sagen forhåbentlig for stedse
ude af verden.” Det var den nu ikke helt. I
juni 1942 henvender Fragtnævnet7) sig igen
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til ØK, da man ”fra tysk side ønsker oplys
ninger om skibene, og hvad der mangler
for at sætte dem i fart.” I brevet nævnes
med navn alle skibene: INDIA, JAVA, KOR
EA, ASIA, ANNAM, JUTLANDIA, LALANDIA, FIONIA og MONGOLIA. Som det
måske er bekendt, undgik de dog alle at
komme i fart.

MÆRSK, OLUF MÆRSK, ELISABETH
MÆRSK, LIGA MÆRSK samt JAKOB
MÆRSK med to rejser. Det ovenfor nævnte
BONITA (Dania) foretog tre rejser.
Herudover med hver en rejse skibene
JULIANE (Vestjysk), KARLA, INGER, (beg
ge J. Lauritzen), THOR (K.K.K.K.),
KAREN og SOPHIE (begge Progress).

Sejladser i 1940
I mellemtiden var farten nu kommet i
gang. Den første approbationsdato forelig
ger d. 30. maj, altså kun 15 dage efter ton
nageaftalens underskrivelse og vedtagelsen
om ikke at anvende danske skibe i denne
fart! De tre store svenske lastehavne under
hele krigen var Luleå, Gävle og Oxelösund,
men især i begyndelsen optræder der også
enkelte andre havne, såsom Köping,
Stockholm og Västerås i Sverige, desuden
Leningrad (nu St. Petersborg), da der end
nu var gode relationer til Rusland. Ladnin
gerne herfra var kromerts til Stettin
(JAKOB og LIGA MÆRSK) såvel som et par
ladninger fra Riga til Danzig med glødeskæl.8) Lossehavnene var frem for alt Ham
burg, Bremen og Emden, og i enkelte
tilfælde Stettin og Danzig. Den transporte
rede mængde løftet på dansk køl udgjorde
for halvåret 1940 i alt 174,050 tons.

Farten i 1941 og 1942
I året 1941 tager transporten for alvor fart.
Der fragtes i de sejlbare måneder det vil i
dette år sige april - november 660.712 tons
udelukkende malmerts fra Sverige til de tre
tyske hovedlossehavne fordelt på 183 rej
ser. Afskibningshavnene er i overvejende
grad Luleå, i mindre grad Oxelösund og
enkelte gange Gävle.y)
Det følgende år, 1942, er der en enkelt
rejse i januar, men så lukker isen for sejlad
sen i de næste tre måneder, til gengæld sej
les der fra april og december måned med.
I alt afskibes der 591.267 tons malmerts for
delt på 159 rejser.

De fire nævnte D.F.D.S. skibe foretog til
sammen 12 rejser med knap 95.000 tons,
desuden deltog fra samme rederi HALF
DAN, OLAF, KATHOLM med en rejse
(sidstnævnte med Delfzijl som lastehavn).
Fra rederiet Ove Skou skibene METTE og
LOTTE med hver en rejse. Ligeledes med
hver en rejse Mærskskibene CORNLIA
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1943
Dette er året med den største eksport
mængde. Der sejles i alle måneder undta
gen april, og på 256 rejser fragtes der
1.002.135 tons malmerts til de tre tyske
Nordsøhavne.
I juni 1943 foretager Fragtnævnet en
opgørelse for årene 1941, 1942 og 1943
frem til 30. april. Det fremgår heraf hvilke
rederier og med hvilket antal skibe, der var
involveret i farten i denne periode på 2[A
år. Der opgøres for de særskilte år. Her
vises kun totalsummen:

PARIS (Pacific). Det nybyggede skib fra 1943 lå i
Bremen, da det under et luftangreb d. 24. juni
1944 blev stærkt beskadiget og slået læk. Det blev
dog hurtigt repareret. Men ud over de direkte
trusler som miner, torpedobåde og luftangreb er
der i krigstid også indirekte farer, opstået i køl
vandet på krigsbegivenhederne. PARIS var således
nær blevet indhentet af skæbnen en måned sene
re, da det befandt sig i Århus d. 4. juli 1944. På
grund af skødesløshed ved losning af en ammuni
tionslægter eksploderede ladningen på 100 tons
højeksplosiv ammunition. Ved eksplosionen, hvor
alt liv i det nærmeste område på havnen udslette
des, omkom 36 af byens indbyggere, og flere hun
drede såredes. De tyske tab blev holdt hemmelige
og kendes ikke præcist, men det formodes, at det
var særdeles stort. PARIS blev overdænget med
sprængstykker og vragstumper og måtte forhales
ud på reden for at undgå brandfare fra de
omkringliggende brændende skibe.
(Foto H&S)

PARIS (Pacific). This newly built ship from 1943 was
lying in Bremen during an air raid on 24th June 1944
when it was severely damaged and sprang a leak. How
ever, it was repaired, quickly.
As well as direct threats such as mines, torpedo boats and
air raids there are also indirect dangers in wartime that
arise as a consequence of the events of war. The PARIS
was thus almost overtaken by fate a. month later on 4th
July 1944, token it lay in Århus. Due to carelessness
while unloading an ammunition lighter the cargo con
taining 100 tons of high-explosive ammunition was
accidentally ignited. About 36 inhabitants of the city
died in the explosion, several hundred were injured, and
all life in the immediate vicinity of the harbour was
wiped out. The German losses were kept, secret and are
not known exactly, but it is assumed that they were quite
big. The PARIS was showered with shell fragments and
pieces of wreckage and had to move berth out on to the
roads to avoid, the danger offire spreadingfrom the ships
which lay nearby.
(Photo DMM)

53

Rederi, antal skibe
og tonnage

Tons malmerts
i alt

Dania
52.475
2 skibe, heraf 1 forlist, ca. 8.400 tons
Ove Skou
3 skibe, ca. 7.300 tons

29.589

Vendila
2 skibe, ca. 7.500 tons

55.982

J. Lauritzen
8 skibe, ca. 17.500 tons

10.939

Jens Toft
50.627
2 skibe, heraf 1 forlist, ca. 6.200 tons
Progress
63.676
11 skibe, heraf 2 forlist, ca. 23.000 tons

Myren
59.189
5 skibe, heraf 3 forlist, ca. 12.700 tons
(Kun 2 totalforlis, da et af skibene
senere blev repareret.)
Pacific
33.377
3 skibe, heraf 1 forlist, ca. 6.100 tons

Torm
9.4 74
6 skibe, heraf 1 forlist, ca. 14.500 tons
A. P. Møller
111.051
9 skibe, heraf 2 forlist, ca. 26.500 tons

D.F.D.S.
? skibe (tallet kan ikke læses),
ca. 51.000 tons
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551.526

Dannebrog
8 skibe, ca. 21.000 tons

87.827

D.D.K.
3 skibe, ca. 9.400 tons

61.426

D.F.K.
4 skibe, ca. 11.800 tons

64.641

I løbet af 1943 begyndte tonnagemanglen
at gøre sig stærkt gældende, og Tyskland
stillede nu krav om, at oplagte skibe og
nybygninger skulle sættes ind i malmfar
ten. På trods af de allieredes intense bom
bninger af Tysklands industriområder, steg
produktionen i den tyske krigsindustri dra
stisk, og hertil behøvedes der stål, og det
betød atter endnu flere ladninger erts. I en
del tilfælde lykkedes det at modificere kra
vene derhen, at nybygninger blot skulle
holdes klar til indsats, og i mange tilfælde
blev dette undgået ved at trække forhand
lingerne i langdrag.
Rederiet Dansk-Fransk havde sit motor
skib NORMANDIET (bygget 1935) oplagt i
Kolding Fjord, hvor det havde ligget siden
april 1940. Hårdt presset måtte rederiet
sætte det i fart, og efter en dokning i
København afgik det d. 18. juli med kurs
mod Luleå. På returrejsen til Emden kolli
derede skibet d. 1. august 1943 med et hol
landsk fartøj i Kielerkanalen, hvorefter det
tungt lastede skib sank i løbet af 10 minut
ter. Man opgav bjærgningen, og det blev
kondemneret.
Et andet rederi, Motortramp, havde lige
fået leveret sin nybygning VEDBY10) i maj
måned. Det blev nu sat i fart og ankom alle-

rede 6. juni 1943 til Hamburg med sin
første ladning fra Luleå.

veret i eller været tiltænkt denne fart, som
det da også vil fremgå senere).

1944. Slutningen på malmfarten
I 1944 sejles der i januar, og en enkelt rejse
foretages i februar. I marts og april bloke
rer isen for afskibninger. Sent i maj genop
tages farten. Denne indstilles imidlertid i
september, hvor der kun foretages 3 rejser,
(af ABSALON / HAFNIA / VEDBY) og
hermed ophører farten. Det var blevet far
ligere at færdes i Østersøen, den russiske
flåde begyndte at blive mere aggressiv. For
øvrigt lukkede Sverige d. 27. september for
al fremmed skibstrafik fra Torneå til Falsterbokanalen. Desuden var såvel Kielerkanalen som lossehavnene udsat for hyppige
angreb. Luftangrebene på skibene tog til,
og man opgav besejlingen af de tyske Nord
søhavne. Olie til motorskibene kunne i
øvrigt ikke mere fremskaffes, og kullene
var det ligeledes småt med. I alt blev det i
dette år til 104 rejser med totalt 414.738
tons erts.
Den samlede mængde jernmalm, der i
årene 1940-44 fragtedes på danske skibe,
og som var medvirkende til at holde den
tyske krigsmaskine i gang, udgjorde knap 3
millioner tons eller helt præcis 2.842.902
tons,10 fordelt på 734 rejser og 85 forskelli
ge skibe.

ABSALON (Progress)
AGNETE (Torm)
ALABAMA (DFDS)
ANNE (Torm)
ASIAUG (Torm)
ASTRID (Myren)
BETTY MÆRSK (A.P. Møller)
BIRTE (Myren)
BONITA (Dania)
BRASILIEN (DFDS)
CIMBRIA
(D.F.K. = De forenede Kulimportører)
CLARA (MYREN)
CONCORDIA (D.F.K.)
CORNELIA MÆRSK (A. P. Møller)
DANIA (D.F.K.)
DELAWARE (DFDS)
EFFIE MÆRSK (A. P. Møller)
ELIE (Dania)
ELISABETH MÆRSK (A.P. Møller)
ELLENSBORG (Dannebrog)
FINLAND (A/S Dampskibet Finland)
FREDERIKSBORG (Dannebrog)
GUDRUN (Torm)
GUNHILD (Torm)
HAFNIA (D.F.K.)
HALFDAN (DFDS)
HANNE (O. Skou)
HANS BROGE (Progress)
HANS MÆRSK (A. P. Møller)
HENRY TEGNER (Progress)
HILMA LAU (J. Lauritzen)
INGA (Myren)
INGER (J. Lauritzen)
IVAN KONDRUP
(D.D.K. = Det danske Kulkompagni)

Skibene
(Det drejer sig her om det samlede antal
skibe, der er fundet ved en gennemgang af
malmrejserne, og som har udført transport
af malm. Listen gør ikke krav på fuldstæn
dighed. Det kan således ikke udelukkes, at
enkelte andre skibe kan have været invol
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IVAR (DFDS)
JAKOB MÆRSK (A.R Møller)
JELVA LAU (J. Lauri tzen)
JULIANE (Vestjysk)
JULIUS MADSEN (D.D.K.)
KAI (Myren)
KAREN (Progress)
KAREN TOFT (Jutlandia)
KARLA (J. Lauritzen)
KATHOLM (DFDS)
KEJSERINDE DAGMAR (Progress)
KENTUCKY (DFDS)
KJØBENHAVN (Pacific)
LICA MÆRSK (A.P. Møller)
LILLEBORG (Dannebrog)
LISE (Nautic)
LOTTE (O. Skou)
LOUISIANA (DFDS)
MARGRETE (Progress)
MARIANNE TOFT (Jutlandia)
METTE (O. Skou)
NIELS R. FINSEN (Det Dansk-Norske D/S)
NAVITAS (Navitas)
NORDBORG (Dannebrog)
NORMANDIET (Dansk-Fransk)
ODIN (K.K.K.K. = Københavns
Kul og Koks Kompagni)
OLAF (DFDS)
OLUF MÆRSK (A.P. Møller)
OSLO (Pacific)
OTTO PETERSEN (Vendila)
PARIS (Pacific)
RIKKE (O. Skou)
RUNØ (Baltic /J. C. Th. Jensen)
SCANDIA (D.F.K.)
SIGRID (Progress)
SILKEBORG (Dannebrog)
SKODSBORG (Dannebrog)
SOPHIE (Progress)
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STOCKHOLM (Pacific)
SVANHILD (DFDS)
SVEND Pil (Vendila)
THOR (K.K.K.K.)
TAARNHOLM (DFDS)
UFFE (DFDS)
VEDBY (Motortramp)
VIBEKE MÆRSK (A.P. Møller)
VIBORG (Dannebrog)
VIRGINIA (DFDS)
WILH. GOLDING (Progress)
WM. TH. MALLING (D.D.K.)
ØRNF.BORG (Dannebrog)

Rederierne
Baltic
Dania
Dannebrog
Dansk-Fransk
Dansk-Norsk
D/S Finland
D.D.K.
DFDS
D.F.K.
Jutlandia
K.K.K.K.
J. Lauritzen
Motortramp
Myren
A. P. Møller
Nautic
Navitas
Pacific
Progress
O. Skou
Torm
Vendila
Vestjysk

Antal skibe
1
1
8
1
1
1
3
13
5
2
2
4
1
5
9
1
1
4
9
4
5
2
1

Divergensen mellem antallet, af de enkelte
rederiers skibe i de to opgørelser, hvor 3
rederier i den første anføres med flere ski
be end i den sidste, skyldes simpelthen den
faktor, at der i den første opgørelse for
nogle rederiers vedkommende var tale om
chartret tonnage fra nogle af de rederier,
der nu medtages i den samlede fortegnel
se, hvad man ikke umiddelbart kan læse ud
af tallene.
Ud over de skibe, der her er nævnt, kan der
tilføjes endnu et, nemlig ORION fra D/S
Orion. Det var i de første par krigsår ofte i
fart mellem Danmark og Tyskland især
med korn og kul desuden med brunkul fra
Horsens til andre danske havne og havde
også en enkelt gang hentet salpeter i Nor
ge samt fragtet en ladning træ fra Hapa
randa til Tyskland. Under ophold i Rotter
dam i okt. 1941 blev der kastet seks bomber
mod skibet, men de ramte alle ved siden af.
Nu var det i sommeren 1942 for første gang
blevet indsat i malmfarten, hvad der frem
går af korrespondancen med Fragtnævnet.

I en skrivelse af 17. juni 1942 blev det
”approberet pr. 22.6.1942 for en fuld lad
ning malm Luleå - Hamburg / Bremen”.

Den 19. juni 1942 var det derfor på vej op
gennem Østersøen, men sent om aftenen
blev skibet torpederet af en russisk ubåd.
Besætningen gik i bådene12) og blev opsam
let af et svensk fartøj og bragt ind til Visby.
ORION blev få dage efter bjærget ind til
Visby af den svenske marine og senere
repareret, men det kom tilsyneladende
aldrig igen i berøring med malmfarten.
Dette er således årsagen til, at det heller
ikke optræder i de samlede opgørelser, der
kun medregner lastede skibe.
I militærhistorien er der ved beskrivelsen af
besættelsen af Danmark og Norge fokuse
ret meget på Norges strategiske betydning
som udgangspunkt for en beherskelse af
Nordsøen og en trussel mod England.
Sjældnere ser man det forhold nævnt, at
Tyskland i høj grad ønskede at sikre sig
råstofferne fra Sverige til sig selv og at
afskære England fra den svenske malm.13)
Det er undertiden blevet hævdet, at den
svenske malmcksport forlængede 2. ver
denskrig med to år - desværre var den dan
ske tonnage i så fald en stærkt medvirken
de faktor - om end på ufrivillig vis for rede
riernes vedkommende.14)

Kilder:
Chr. Tortzen: Søfolk og skibe 1939-45, I-IV,
København 1981-85.
Fragtnævnets arkiv i Rigsarkivet.
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Noter

n Her behandles hovedsagelig malmtransporterne fra de svenske udskibningshavne, dog med
enkelte henvisninger til Norge. Før besættelsen af
Norge havde man i Tyskland overvejet proble
merne med en transport fra Narvik: ”..en tysk
besættelse af Norge vil få til følge, at malmfarten
fra Narvik i det mindste foreløbig vil blive indstil
let, da en sikring af søtrafikken vil være meget van
skelig på den 800 sømil lange strækning”. Note fra
23.2.1940 med påskriften Geheime Kommandosa
che i Seekriegsleitungs arkiv, pk. 2, læg 22. Der ses
i øvrigt heller ikke i Fragtnævnets arkiv nogen
omtale af danske skibes fart på Narvik.
2) Fragtnævnets arkiv er ret omfattende; det udgør
ca. 115 hyldemeter og er ikke altid lige gennem
skueligt. Der henvises én gang for alle til dette
samlede arkiv og ikke til de særskilte pakker og
læg.
3) I en pakke i arkivmaterialet med påskriften Kyst
fart ses det dog, at nogle mindre danske skibe af
og til var i time charter til Værnemagten.
0 Eine Beteiligung dänischer Tonnage an der
Erzfahrt kommt in Ermangelung geeigneten
Schiffsraums nicht in Betracht.
Aftalen er trykt i „Den danske Handelsflaadcs Stil
ling fra 9. April 1940 til 31. December 1942”,
Udenrigsministeriet, 1943, Bilag 324, samt hos
Chr. Tortzen: Søfolk og skibe 1939-1945.
5) Muligvis fandt også enkelte rejser fra Norge
sted, således afsejlede JULIANE fra Vestjysk
Dampskibsselskab A/S d. 14. juni fra Bergen med
jernmalm til Memel i Østpreussen.
r” Chr. Tortzen bemærker tørt: ”Rederne erfarede,
hvad det betød at færdes på forhandlingspolitik
kens skråplan, og samtidig var de klar til at give
forretningsmæssige interesser større spillerum på
bekostning af nationale interesser.” (Søfolk og ski
be I p. 129).
7) Brev af 16. juni 1942 fra Fragtnævnet til ØK.
8) Og enkelte sejladser fra Norge: Arendal, Sags58

vaag, Sarpsborg, Sauda, Lysaker og Oslo. Ladnin
gerne herfra var svovlkis, kobberkoncentrat, ferromangan og glødeskæl. Disse varearter indgår
alle i Fragtnævnets opgørelser over ertsfarten på
Tyskland i 1940.
•” Västerås, Stockholm, Halmstad og Värtan optræ
der en enkelt gang som lastehavn.
,0) For korrektioner til forkerte oplysninger om
dette skib i tidligere artikel i Årbogen 2005, se
nærmere i fototeksten.
in Heri er medregnet de få ladninger svovlkis, glø
deskæl, kromerts etc., der medtages under året
1940.
,2) En person blev hårdt kvæstet ved eksplosionen
og omkom.
1:" Synspunkt fremsat af den tyske historiker Fritz
Petrick. Omtalt i kort referat af foredrag, refereret
af G.Wehner under titlen Schwedisches Eisenerz
für die deutsche Kriegsführung. In: Bulletin für
Faschismus- und Wellkriegsforschung, nr. 12, Berlin
1999.
14) Af de nævnte rederier var et af dem kendt for sit
tyskvenlige sindelag, nemlig K.K.K.K. Selve firma
et var oprindelig blevet oprettet med hjælp af tysk
kapital fra Stinneskoncernen. Den tyske finansfyrste Hugo Stinnes var svigerfar til direktøren for
K.K.K.K., Albert Jensen, der døde i 1941 under et
ferieophold i Tyskland. Efter krigen blev der ind
ledt politiundersøgelse af firmaet, der blev sat
under administration. Selve rederiafdelingen var
blevet oprettet i 1940. Undersøgelserne strandede
til dels, da det ikke lykkedes at gennemskue de
komplicerede internationale finansieringsfor
hold. Administrationen blev ophævet i 1947, og
firmaet blev givet fri til at fortsætte sin virksom
hed, dog mod indbetaling af 4 mio. til den danske
statskasse. (Bemærkningerne er refereret fra H.
C. Røder: Dansk skibsfarts renæssance II, 1962, p.
169-170).

Summary

After the German occupation of Denmark in
April 1940 all ship’s traffic in the home waters was
paralysed. The ships of the Danish merchant fleet
that had been captured while they were in the
Baltic or surrounding countries as well as those in
Norwegian and German North Sea harbours were
now subject to German demands and restrictions.
However, ship’s traffic was allowed again, but now
the seaways were under a blackout - the lights in
the lighthouses and buoys were turned off - and
there were mines everywhere. As early as in 1939
Denmark had established the so-called Cargo
Board to take care of the country’s supplies and to
obtain the necessary tonnage for this purpose.
This board now became a major factor in the ton
nage agreement that Denmark and Germany
entered into in the middle of May 1940. One of
the main points in this agreement was that Danish
ships should be used to transport supplies, i.c.
especially German coal, to Denmark. Idle ton
nage could be put to work in German traffic,
amongst other things transporting wood from the
Baltic countries to Germany. There was no ques
tion of the Danish ships being used for military
transports, nor for the shipping of Swedish iron-

ore from the Swedish Baltic ports, transports
which were so important to Germany. It was men
tioned as a separate point in the agreement that
Denmark did not have suitable tonnage for this
heavy traffic. All journeys and loads had to be
approved by the Cargo Board, which was in daily
contact with the corresponding German organisa
tion Fachgruppe Reeder. Therefore it can come
as a surprise that just three weeks later the first
agreements on the transport of iron-ore to the
German North Sea harbours were entered into. It
was a case of German pressure as well as strong
persuasion from the Danish government’s side.
The ship owners, too, were extremely worried that
the Germans might seize their ships if they
refused to comply. The 0K shipping company
managed to avoid this traffic by arguing that the
company’s motor-driven ships were unsuitable
and too expensive to be put into service in this
traffic. The study shows that up until September
1944, when the traffic stopped, something like 3
million tons of iron-orc had been carried on Dan
ish ships. A search of the material in the archives
reveals 85 ships that were involved in this iron-ore
traffic.

59

Kåre Lauring: Containertrafik gennem 50 år

Den 4. oktober 1957 afgik S/T GATEWAY
CITY tilhørende rederiet Sea-Land ud fra
Newark i New Jersey mod Miami. GATEWAY
CITY var oprindeligt et standard C-2 general
cargo ship, men skibet var blevet ombygget, så det
i celler nede i skibet og stablet i to lag på dækket
kunne medføre 226 stk. 35-fods containere.
Året før var S/T IDEAL-X, en ombygget T-2
tanker og verdens første containerskib, afgået fra
Newark med 58 containere stående i et lag på
dækket, men hvor IDEAL-Xfortsat kunne trans
portere råolie i skibets tankrum, så var
GATEWAY CITY ombygget, så det kun kunne
medføre containere og intet andet.

Med IDEAL-X og GATEWAY CITY indledtes
»containerrevolutionen« en af de største omvælt
ninger i skibsfartens historie. En omvæltning
hvis udvikling, på trods af at den blev indledt i
USA, i dag fortrinsvis ør videreført af rederier i
Europa og Asien.
I anledning afjubilæet for denne store omvælt
ning fortælles her om containertrafikken igen
nem 50 år, og den indflydelse containeren har
haft ikke alene på udviklingen af den internati
onale søfart men også på den måde, hvorpå vi
producerer og transporterer varer mellem lande
og verdensdele.

En dansk indledning
I efteråret 1950 indsatte DFDS to ny fragt
skibe på ruterne København-Horsens-Vejle
og København-Samsø-Odensc. Skibene var
to nybygninger leveret fra Helsingør Jern
skibs- og Maskinbyggeri på kun 644 tdw.
Motorerne var på 1200 ihk, hvilket gav dem
en servicefart på 14 knob.
At indsætte to nye skibe skulle ikke være
den helt store begivenhed for et rederi, der
gennem årene havde modtaget mere end
300 nye skibe - og så alligevel. I tidsskriftet
Vikingens decembernummer samme år
præsenteres skibene, og det under over

skriften: »D.F.D.S. indsætter containerski
bet AXELHUS på ruten København-Samsø-Odense«. 1 artiklen fortælles det, at:
»Indsættelsen af RIBERHUS og AXELHUS
markerer en milepæl i den indenlandske
søværts godstrafik og i kysttrafikken i det
hele taget, da det er første gang, at der så
fuldstændigt er brudt med de traditioner,
der hidtil har været gældende ved bygning
af skibe til trafik af tilsvarende art.
AXELHUS er ligesom søsterskibet
RIBERHUS indrettet og udstyret på den
måde, at man kan sige, at det Forenede
Dampskib-Selskab har videreført de gods61

M/S AXELHUS: Stykgodsskib på 644 tdw. leveret
fra Burmeister & Wain 1950 til rederiet DFDS.
M/S AXELHUS, der sammen med søsterskibet
M/S RIBERHUS, var indrettet, så det kunne
transportere DFDS' blåmalede »dør til dør« con
tainerkasser. Skibet blev indsat på DFDS' indenrigsgodsruter, hvor det sejlede mellem Køben
havn, Samsø, Odense og mellem København,
Horsens og Vejle. Fra 1963 betjente AXELHUS
også ruten mellem Frederikshavn og Oslo.
I 1968 blev skibet solgt til Singapore, og i 1989
blev det solgt til ophugning i Indonesien.
(Foto: H&S)

M/S AXELHUS: general cargo ship of644 d. w. t. deliv
ered from Burmeister & Wain in 1950 to the DFDS
shipping company. M/S AXELHUS, which together
with its sister ship M/S RIBERHUS, was fitted, out to
transport DFDS’s blue-painted “door to door” container
boxes. The ship was put into service on the DFDS domes
tic routes, where it sailed between Copenhagen, Samsø
and Odense and between Copenhagen, Horsens and
Vejle. From 1963 the AXELHUS also served on, the route
between Frederikshavn and Oslo. In 1968 the ship was
sold to Singapore, and in 1989 it was sold to the break
er’s yard in Indonesia.
(Photo: DMM)

behandlings- og transportmetoder, som sel
skabet indførte før krigen, og som kan
karakteriseres »Fra dør-til-dør-transport«.

Godset anbringes dels i containers, dels på
transportbakker, der kan transporteres lige
fra producentens lager til modtagerens
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dør, uden at godset bliver omlastet under
vejs, og der tilsikres derved den mest omhyg
gelige transport, det er muligt at opnå.
Samtidigt tilsikres der ved de mekaniske
hjælpemidler, der er taget i anvendelse, at
der spares meget tid ved af- og pålæsning af
varerne ved henholdsvis aflevering og udle
vering ved skibet, således at man principi
elt kan sige, at ventetid ved skibssiden er
elimineret.
Der er således her skabt en helt ny skibs
type, hvor de videst mulige hensyn er taget
til en omhyggelig og hurtig transport og
godsbehandling, hvilket som nævnt er sket
ved hensigtsmæssig indretning af skibet og
anvendelsen af mekaniske hjælpemidler
såvel om bord i skibet som i land i en
udstrækning, der ikke tidligere er set ved
skibe i denne størrelsesorden.
Ved disse foranstaltninger opnås det, at
opholdet i havn nedbringes meget væsent
ligt, hvilket er en forudsætning for over
holdelse af fartplanen«.
De ovennævnte containere, der her præ
senteres for de danske læsere som et frem
medord med engelsk flertals »s«, var nogle
ensartede blåmalede trækasser. E-containere blev de kaldt; de var kvadratiske og på
siden var malet: »Fra dør til dør med
DFDS«. Uanset præsentationen i Vikingen,
så var M/S AXELHUS og RIBERHUS ikke
bygget som containerskibe, men som mere
traditionelle stykgodsskibe, eller som det
hed i Vikingens beskrivelse »af shelterdæktypen«, hvilket indebar, at kasserne skulle
lastes på traditionel vis ind over lugekar
men med skibets egne kraner. Til gengæld
var lugerne store, 25,4 m. lange og 5 m bre

de, i et skib, der var 64 m langt og 10,5 m
bredt. De to kraner kunne køre frem og til
bage på lugekarmen, hvorved de nemt
kunne betjene hele lugeområdet, og hånd
teringen af de blå containere kunne foregå
i rask tempo.
Containere som basisemballage for fragt
slog an inden for DFDS, og de to skibe fik
følgeskab af flere. I 1959 kom M/S KOLDINGHUS på 1031 tdw. leveret fra Aarhus
Flydedok & Maskinbyggeri og 1964 M/S
BERGENHUS på 994 tdw. også fra Aarhus
Flydedok. Med de fire søsterskibe, M/S
FIRLINGEN, ROLLINGEN, TUMLINGEN
og TRILLINGEN, leveret i 1967 fra Cantieri Navale Felszegi S.p.A. i Triest, gik DFDS
bort fra at håndtere containere på traditio
nel vis ind over lugekarmen. De fire søster
skibe, der var på ca. 400 tdw., fik portluger
i siden, hvorved godset kunne køres direk
te om bord. De første af den skibstype, M/S
SUFFOLK og SUSSEX, også fra værftet i
Triest, havde DFDS modtaget året før til
ruterne over Nordsøen. I alle seks tilfælde
var der ikke tale om containerskibe, men
om ro-ro-skibe, og leveringen markerede
DFDS' skift fra de første forsøg på contai
nerskibe til de ro-ro-skibe, der i årene frem
over skulle blive rederiets foretrukne skibs
type, hvad enten det var til DFDS selv eller
til Tor-Line, som rederiet erhvervede i
1982.
DFDS var dermed ude af den egentlige
container fart, men rederiet havde været et
af forgangsrederierne, og i de fleste uden
landske værker om containerfart er DFDS
og deres små blåmalede trækasser da også
nævnt som et af de allerførste forsøg på at
indføre containerfart.2)
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De første forsøg med containere
Var DFDS et af de første rederier, der for
søgte sig med containertransport, så var
selve ideen om at transportere varer i
præfabrikerede ensartede emballager dog
betydeligt ældre. I Middelhavet kender vi
tilbage i Oldtiden amforaen, der blev brugt
til at fragte vin og olie, og herhjemme har
vi middelalderens skånemarkeder med
deres sildetønder.
På søfartsmuseet i Lissabon er der udstil
let en udhulet kokosnød. Den er fra 1500tallet, og det øverste af nøden er skåret af
som et låg. Nødden har været fyldt med
peber, for den har på de tidlige krydderi
farter mellem Indien og Portugal fungeret
som container for peber. I 1996 fandt man
på Christianshavn i forbindelse med det
nye Nordeabyggeri nogle skibe. Et af dem
var skibet DAVID, som i årene 1618-22 var
med Ove Gedde i Indien, og om bord i
DAVID fandt man resterne af en kokosnød.
Så hvis peberlasten om bord i Ove Geddes
skibe har været lastet på samme måde som
samtidens portugisiske skibe, er det sand
synligt, at kokosnødden fra Christianshavn
er Danmarks og en af verdens ældste con
tainere på de senere så betydningsfulde
containerlinjer mellem Europa og Fjern
østen.

Går vi længere op imod vor egen tid, er et
af de første forsøg på containertransport
nok de små jernbokse for transport af kul,
Isambard Kingdom Brunel i 1841 indførte
på Vale of Neath Railway for levering af kul
til skibe i Swansea Docks. Hver boks kunne
rumme 2VÛ tons kul, og når boksene nåede
frem til kajkanten, løftede en kran dem af
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jernbanevognen og ned i skibets lastrum.
Bunden af boksen blev åbnet, og kullene
styrtede ned i lastcn.3)
I 1920-erne forsøgte British Railway sig
med en række ensartede trækasser, der
kunne transporteres med både jernbane,
lastbil og skib. Containerne var af træ og
forstærket med en jernramme, hvilket gav
dem en egenvægt på tre til fire tons. Det
var nok lige i overkanten, for lastmængden
for containerne lå også omkring fire tons,
hvilket indebar, at ca. 50% aflastmængden,
mod en moderne containers ca. 10%, gik
til containerens egenvægt. Derudover hav
de British Rails containere, der jo var desig
net af et jernbaneselskab som traditionelle
godsvogne, fået svagt rundet tag, hvilket
gjorde det muligt at stable containerne
oven på hinanden.0

I 1929 grundlagde amerikaneren Graham
M. Brush så det første egentlige container
rederi. Brush, der oprindelig var uddannet
pilot, arbejdede for et rederi, og han var
blevet opmærksom på, at de bedste mulig
heder for at få nedsat skibenes driftsom
kostninger ville være at få nedsat den tid,
de lå i havn. Skibe tjener kun penge, når de
med tungt lastede buge bevæger sig af sted
fra én havn til den næste, medens den tid,
der tilbringes i havn, en tid, der ifølge
Brush ofte lå på omkring 50 til 60%, var
ren omkostning. Det drejede sig derfor om
at få reduceret tiden i havn mest mulig, og
det kunne bedst gøres, hvis ladningen for
ud var pakket i store ensartede containere,
der kunne løftes direkte om bord i skibet.
Brush købte en ældre tanker, og da ideen

Den her viste container fra Sainsburys/British
Railways fotograferet på Kolding Station ca. 1925,
repræsenterer vel nok det første forsøg på at ska
be en form for ensartet genbrugscontainer. Den
her viste container kan fragtes uden besvær med
skib eller jernbane. Ud fra størrelsen ses det, at
den også kan fragtes med samtidens lastbiler eller
hestevogn.
Eneste svaghed, bortset fra en egenvægt på tre til
fire tons, var det svagt buede tag, der forhindrede
at man kunne stable flere containere oven på hin
anden.
(Foto: DSB. Danmarks Jernbanemuseum)

The container shown here from Sainsbury's/British
Railways, which was photographed at Kolding Station
around 1925, probably represents the first attempt to cre
ate a kind of standardised reusable container. This con
tainer can be carried luithout difficulty by ship or by
train. Its size shows that it can also he transported by the
lorries and horse carts of the time.
The only weak point this container had, apart from its
unloaded weight of three to four tons, was its slightly
arched roof which prevented it from being stacked with
one container on top of another.
(Photo: DSB. The Danish Railway Museum.)
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var at lade jernbanevogne fungere som
containermodul, lod han tankeren ombyg
ge, så den havde fire gennemgående dæk.
På hvert dæk var nedlagt fire sæt jernbane
skinner, medens et elevatordæk med en
bredde som fire skinnesæt kunne sænkes
ned gennem alle fire dæk.
En specialbygget kran, der var opstillet
ved kajkanten, løftede vognen om bord i
skibet og satte den på elevatordækkets skin
ner. Derefter blev vognen sænket til det
dæk, hvor den skulle parkeres, og dér blev
den så skubbet på plads og surret. Sådan
fortsatte man, indtil hele skibet var stuvet
tæt med jernbanevogne.
Den ombyggede tanker fik navnet SEATRAIN NEW ORLEANS, og den 12. januar
1929 stod den ud på sin jomfrurejse på
Scatrains nye linjefart mellem New Orleans
og Havanna.
1 en artikel i New York Port Authority's
tidsskrift Port of New York fra 1932 hed det
om rederiet Seatrain: »The new element
which Seatrain introduced was its ability to
come into port, unload and load in ten
hours a cargo which an ordinary ship re
quired six days to handle« og derefter fort
satte artiklen: »Many ships must spend half
their time in port, loading and unloading,
and half of each dollar in terminal
expenses. The Seatrain vessel has been at
sea 84% of the time, and a ship earns only
while in motion carrying cargo«.5)
Da SEATRAIN NEW ORLEANS første
gang nåede frem til Havana, var det pla
nen, så hurtigt som muligt at få jernbane
vognene losset direkte over på de cubanske
jernbaneskinner og så af sted. De cubanske
havnearbejdere, der havde en klar fornem
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melse af, hvad der var ved at ske, og hvilke
konsekvenser det på sigt ville få for deres
arbejde, havde dog en anden dagsorden.
De forlangte, at før togvognene fortsatte på
Cuba, skulle de losses tomme på kajen og
fyldes igen. Det lød hverken særligt fornuf
tigt eller tidsbesparende, så en aftale måtte
laves. Den første af mange, der skulle laves
mellem rederier og havnearbejdere, efter
hånden som containertrafikken gennem
de næste 60 år bredte sig over hele kloden
og nedsatte behovet for havnearbejdere
med omkring 75%.
I 1932 fik Seatrain tilført yderligere to ski
be SEATRAIN NEW YORK og SEATRAIN
HAVANA, og med de to skibe blev ruten
udvidet, så den også dækkede New York New Orleans. De nye skibe, der kunne tage
100 jernbanevogne, kunne sejle 16!/2 knob,
hvilket gav mulighed for en service, med
fire månedlige anløb i Havanna og seks i
New Orleans, ligesom det blev muligt at
sende jernbanevogne direkte fra New York
til New Orleans.
De to skibe, der blev leveret til Seatrain,
stod, når det gjaldt skibsdesign, for noget
helt nyt og epokegørende. For ifølge en
artikel fra 1932 i Marine Engineering and
Shipping Age, så var det første gang, at
man havde designet skibe bagfra. Dvs. man
begyndte med skibenes last, de 100 jern
banevogne, og ud fra det formede man så
selve skibet uden om de mange jernbane
vogne, hvis samlede masse dermed blev
det, der væsentligst havde skabt skibets
udseende. Forfatteren var også helt klar
over, at princippet med at integrere jern
bane, lastbil og skib i et samlet transportsy-

SEATRAIN METHOD OF LOADING AND STOWING RAILROAD CARS

De første af rederiet Seatrains skibe bestod af
ombyggede tankskibe, hvoraf det første SEATRAIN NEW ORLEANS, på 7.684 brt. var bygget
1928 hos Swan & Hunter i Newcastle. Her ses,
hvorledes skibene var indrettet med fire dæk,
jernbaneskinner og en specialbygget kran, der
kunne føre jernbanevognene til og fra skibet.
(The Box that Changed the World, p.7)

The first of the Sealrain shipping company ’s ships con
sisted of converted tankers, of which the first one,
SEATRAIN NEW ORLEANS, 7,684 g.r.t., was built in
1928 al Sivan & Hunter in Newcastle. The picture
shows how the ships were fitted with four decks, train
rails and a specially built crane that could carry the rail
way carriages to and from the ship.
(The Box that Changed the World, p. 7)

stem, der muliggjorde dør-til-dør trans
port, var et helt nyt koncept for transport
til søs. Et system der kunne yderligere for
bedres, for som han også fortalte, så løfte
de man i det nuværende system hele jern
banevognen om bord, men man kunne vel
også designe et skib, der kun tog imod
overdelen af jernbanevognen, medens

underdelen med hjulene blev stående til
bage på kajen! 6)
Malcolm Maclean og Sea-Land
Den 26. april 1956 afsejlede fra kaj nr. 24 i
Newark det ombyggede tankskib IDEAL. X.
Skibet var fra rederiet Pan-Atlantic Ship
ping Company, der året før var blevet over67

S/TIDEAL-X blev bygget 1945 i Sausalito ved San
Fransisco som et type T-2 standard tankskib på
16.460 tclw. Det var tankskibe af den her viste type,
MacLean indrettede, så de kunne medtage conta
inere på dækket. Selve skibets indre forandrede
han ikke, og de første Sea-Land skibe kunne da
også, sammen med containere på dækket, stadig
laste råolie i skibets tanke.
(Foto: A. P. Møller)

The S/T IDEAL-X was built in 1945 in Sausalito near
San Francisco as a type T-2 standard tanker of 16,460
d.w.t. It was tankers of the type shown here that
MacLean fitted out so that they could carry containers
on the deck. He did not change the inside of the ship,
and as well as containers on the deck the first Sea-Land
ships could also still load, crude oil in their tanks.
(Photo: A. P. Møller).

taget af vognmanden Malcolm Maclean. På
dækket af IDEAL X stod 58 nye specialbyg
gede containere alle påmalet navnet »SeaLand Services«. På kajen i Newark var de
blevet løftet af deres lastbiltrailer og stillet
på dækket, og alle var de nu klar til, når ski
bet nåede sit bestemmelsessted, at blive
læsset over på nye lastbiler.

1913 i en lille flække, Max ton, ca. 40 km.
sydvest for Fayetville i North Carolina. Max
ton ligger på Interstate Highway nr. 74, og
efter endt skolegang fik Malcolm arbejde
ved den lokale benzinstation. Derefter for
tælles det, at den unge Malcolm en dag
havde en kunde, der spurgte, om han vid
ste, hvor man kunne få fat i en lastbil og en
chauffør. »Yep« svarede MacLean, og for
150 $, med 30$ i udbetaling, fik han fat i en

IDEAL-X’ ejer, Malcom MacLean, blev født
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brugt lastbil. Så var han i gang, og ca. 20 år
efter ejede han MacLean Trucking en af
USA’s største vognmandsforretninger.7*
Andre kilder fortæller noget anderle
des,S) at MacLean kom i gang med forret
ningen, da han med en gammel tankvogn,
og mod en betaling på 5$ pr. gang, kom til
at stå for leveringen af benzin fra Fayetville
til tankstationen.
Uanset hvordan det foregik, så er Mac
Leans historie er en rigtig amerikansk suc
ceshistorie, for ud fra den gamle tankvogn
- eller lastbil - opbyggede MacLean en
vognmandsforretning, der i 1940 rådede
over 30 og i 1945 162 lastbiler. Derefter gik
det stærkt. Med baggrund i en række love,
der efter krigen skulle få veteraner til at
grundlægge selvstændige virksomheder,
inviterede MacLean dem ind som selvstæn
dige vognmænd under sin paraply, og på få
år voksede MacLean Trucking til mere end
600 lastbiler. Basis for forretningen var
leverancer af tekstilvarer og ikke mindst
cigaretter fra Salem-Winston i North Caro
lina til New York og Philadelphia.

I begyndelsen af 1950-erne, begyndte tra
fikken på de amerikanske motorveje for
alvor at tage til. Antallet af forsinkelser på
hovedvejene steg, og leverancer lovet på
bestemte tidspunkter nåede ikke frem.
Malcolm Maclean begyndte derfor at
overveje, om det ikke ville være meget
bedre og mere driftsikkert, hvis man sim
pelthen fjernede lastbilerne fra motorve
jene og lastede dem om bord i skibe, der
sejlede langs med kysten. Dér var der
plads, og der kunne man betydeligt bedre
end ved at sende dem af sted ad overfyld

te hovedveje sikre en rettidig levering.
I 1955 købte MacLean Waterman Steam
ship Companys datterselskab Pan Atlantic
Steamship Company med syv C2 fragtskibe.
Senere samme år overtog han for 42 mill. $
hele Waterman Steamship Company med
yderligere 30 T-2 tankskibe.9*
I lighed med rederiet Seatrains skibe, som
Malcom MacLean jo nok har kendt, var det
nu MacLeans hensigt at lade nogle af
Watermans tankskibe bygge om med dæk
og ramper, så at lastbiler nemt kunne køre
om bord i en form for ro-ro arrangement.
Inden han nåede så langt, fik MacLean en
ny idé: Hvorfor tage undervognen med om
bord, den fyldte, og undervogne med hjul
kunne ikke stables oven på hinanden. Hvis
man derimod tog undervognen af og kun
medtog selve kassedelen, så ville der være
plads til flere lag, og kasserne kunne, hvis
de var bygget til det, stables oven på hinan
den.
At køre trailere, hvad enten det var last
biler eller jernbanevogne, om bord i skibe
var, som det også er nævnt ovenfor, set før,
men ved at afmontere selve fragtkassen fra
undervognen var MacLean incle på et helt
nyt koncept. Et koncept der krævede
nytænkning inden for både skibsdesign,
udformning af containere, lastesystemet
nede i skibet samt udformningen af de kra
ner, der skulle laste og losse den ny skibsty
pe, der tog sit udgangspunkt i MacLeans
helt klare definition: Skibsfart består ikke i
at sejle med skibe, men om at transportere
gods.
I efteråret 1955 satte MacLean sig i forbin69

Den moderne skibscontainers fader, vognmanden
Malcolm MacLean, der skabte en af de største
revolutioner inden for moderne skibstransport.
En foretagsom forretningsmand med ideer, visio
ner og evner, men også en mand, hvor det ind
imellem nok gik lidt for stærkt. MacLean endte da
også med at køre flere børsnoterede selskaber ud
i en konkurs.
(Foto: A. P. Møller)
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The father of the modern ship container was Malcolm
MacLean, a haulage contractor ioho revolutionised
modern ship transport. He was an enterprising busi
nessman with ideas, visions, and. ability, but also a man
for whom things sometimes went too fast. MacLean did
in fact end up driving several limited, companies into
bankruptcy.
(Photo: A. P Møller).

En 33-fods container fra Sea-Land bliver lastet om
bord i IDEAL-X. De første containere blev hånd
teret via en traditionel kran, der stod inde på
kajen. I kranens laste krog, var der monteret en
specialfremstillet ”containergrab”, der gik ned og
låste sig om containerens fire hjørner. I bunden af
containeren ses nogle kraftige jerntapper, der pas
sede til de huller, der ses i dækket. De var med til
at sikre, at containeren i hårdt vejr ikke begyndte
at rutsje rundt på dækket.
(Foto: A. P. Møller)

A 33-foot container from Sea-Land being loaded on

delse med Brown Trailer Company i Tole
do Ohio. En af kompagniets ingeniører
Keith W. Tantlinger, havde været ansvarlig
for leveringen af en række aluminiumstrailerc, der holdt målene 30 x 8]/2 x 8 fod, til
Ocean Van Lines Company, der transporte
rede trailere for det amerikanske forsvar.
MacLean bestilte via Keith Tantlinger en
aluminiumscontainer på 33 fod, og da

MacLean derefter fandt ud af, at Keith
Tantlinger kunne være nyttig til meget
andet, blev han snart efter »head-hunted«
til Waterman og Pan-Atlantic.
Da de bestilte containere var leveret, gik
man i gang med at finde to kraner, der
kunne håndtere de nye containere. Dem
fandt Tantlinger hos Sun Shipbuilding i
Chester Pennsylvania.

board the IDEAL-X. Thefirst containers were handled by
a traditional crane that stood on the quay. There was a
specially constructed, container grab mounted in the
crane's loading hook that was designed to go down and.
lock on to the [our corners of the container. Some strong
iron bolts can be seen in the bottom of the container and
these fitted the holes that can be seen in the deck. They
helped ensure that, the container did not. start, to slide
round on the deck in stormy weather.
(Photo: Ä. P. Møller).
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Der var dog lige et problem til, for kra
nerne skulle jo have fat i alle fire hjørner,
når containeren skulle løftes til og fra ski
bet. Det ville kræve, at fire havnearbejdere
skulle op på containeren og sætte krogene
fast før løftet, hvorefter fire andre havnear
bejdere efter løftet skulle op og løsne kro
gene igen.
For at undgå det, konstruerede Tantlinger en krananordning, der sikrede, at løf
tekrogene var spredt, så de passede til con
tainerens fire hjørner. Krogene blev hejst
ned over containeren, til krogene fik fat.
Derefter blev de låst og efter løftet låst op
ved at trykke på en knap i kranhuset.
Efter at de to kraner var blevet ombygget,
blev den ene opstillet i Houston Texas,
medens den anden blev opstillet i Pan
Atlantics udgangspunkt ved New York, de
gamle havnearealer i Newark, New Jersey.1())

Under Anden Verdenskrig var havnen i
Newark blevet kraftigt udvidet. Det skete i
forbindelse med de meget store transpor
ter, der fra Newark udgik til krigsskueplad
sen i Europa. Efter krigen var der ikke
meget brug for området, der i 1947 var ble
vet overtaget al' en noget modvillig New
York Port Authority, der ikke rigtigt vidste,
hvad cle skulle stille op med det. For Mal
colm MacLean derimod var området ide
elt. Den nye containerskibstype, han ville
indsætte, kunne ikke bruge en traditionel
havn med smalle kajer og pakhuse i flere
etager. MacLeans koncept krævede en
havn, der var lagt ud som et stort åbent par
keringsareal med plads til trailere og con
tainere. MacLeans nye linjefart kom der
med ikke til at løbe fra New York, men fra

Newark i New Jersey og ned til Houston
Texas.

1957-58 overtog Maclean yderligere seks C2 skibe. Også de skibe blev ombygget, men
hvor IDEAL X kun var ombygget, så den
kunne tage containere på dækket, og der
med var en slags semi-containerskibe,
ønskede MacLean de nye skibe ombygget
til rene cellesystem-containerskibe.
Hvert af de nye skibe kunne fragte 226
containere, og samtidigt blev målene på
containerlængden sat op til 35 fod. Contai
nertrafik består i en total integration mel
lem sø- og landtransport, og 35 fod var på
den tid den maksimale længde for en last
vognstrailer på østkysten af USA.
Til søs blev containerne transporteret
stablet oven på hinanden i en form for cel
lesystem. Hvordan sådan en stabel contai
nere ville arbejde, når skibet var i søen, hav
de man ingen erfaring med. Det samme
gjaldt spørgsmålet om cellens mål i forhold
til containerens. Dels skulle containeren jo
ikke arbejde for meget frem og tilbage, og
dels skulle der være så meget plads, at con
tainerne forholdsvist nemt kunne glide op
og ned gennem cellen under selve laste/losseprocessen.
En model blev bygget, og under ledelse
af landinger fandt man nu frem til, at det
ideelle mål måtte være en celle, der var ca.
3 cm længere og 2,5 cm bredere end con
taineren. Også kranerne skulle fornyes. De
gamle kraner i Newark og Houston var kun
beregnet til at løfte containere til og fra et
åbent dæk Nu skulle man have en kran, der
præcist kunne sende en container op og
ned gennem en snæver celle. Kranen skul

le være om bord i skibet, så den kunne
håndtere containere i havne, der ikke hav
de eget lastegrej. Da MacLeans første skibe
havde midteraptering, skulle hvert skib
have to kraner.
Resultatet blev to store portkraner, der
skrævede hen over dækscontainerne. Kra
nerne kunne køre frem og tilbage på forog agterdækket. I havn kunne de slå en
arm ud, der rakte ind over kajen, således at
kranen kunne hejse containeren op fra
dens celle, køre den ind over kajen og sæn
ke den ned på den ventende lastbil eller
togvogn.
Det første skib, der blev leveret med det
nye cellesystem, eller verdens første rene
cellecontainerskib, hed GATEWAY CITY.
Den 4. oktober 1957 stod skibet ud på sin
jomfrurejse, der fulgte ruten Newark,
Miami, Houston og Tampa. Meget var end
nu usikkert, så før afrejsen gik Tantlinger
ned i F.W. Woolworth i Newark og købte alt
det modellervoks, de havde. Om bord i ski
bet satte han de hele modcllervoksstænger
i klemme mellem containerne og celleram
merne. I Miami tog han imod skibet, fik
modeller voksen taget ud, og målte, hvor
meget de forskellige stænger var blevet
klemt. Resultatet var, at de i gennemsnit var
blevet klemt ca. 0,8 cm. Så modellervoksen
var hverken uskadt eller klemt helt flad,
hvilket blev taget som tegn på, at den valg
te cellcstørrelse var den rigtige. Cellecon
tainerskibet og den teknologi, der skal bru
ges både om bord og i land, var dermed
født. Aret efter flyttede MacLean selskabets
hovedkontor fra Mobile i Alabama til
Newark i New Jersey. I 1962 blev det gamle
Pan Atlantic Steamship Company døbt om

til Sea-Land, og samtidigt gik MacLean i
gang med at anlægge et helt nyt havneom
råde i Elisabeth, der ligger i den sydligste
del af Newark Bay. Dér blev rederiets nye
hovedkontor også anlagt, samtidigt med at
IBM udviklede et EDB system, der sikrede,
at man altid vidste, hvor rederiets contai
nere befandt sig.]1)
I et år var SeaLand enerådende inden for
containerfart, men 1. august 1958 sejlede
Matson Lines HAWAIIAN MERCHANT, et
C3 fragtskib bygget i 1945, under Golden
Gate på vej mod Honolulu. På dækket af
skibet stod 22 containere.
Matson Line, var grundlagt tilbage i 1882,
og rederiets base var fragt og passagerer
mellem San Fransisco og Hawaii. I 1958 gik
rederiet udmærket, men ledelsen fandt, at
de stærkt stigende udgifter i forbindelse
med havneophold, losning og lastning efter
hånden slugte op imod 50% af de samlede
transportomkostninger mellem USA og
Hawaii, samtidigt med at rederiets overskud
blev udsat for et jævnt stigende fald.
Matson Line nedsatte et udvalg, der skul
le undersøge problemet, og udvalgets kon
klusion var klar. Matson Line skulle i lighed
med Sea-Land omlægge til containere. I
Matson låne indledte man omlægningen,
men i modsætning til SeaLand mente Mat
son Line, at det mest ideelle ville være, at
opstille kranerne på kajen. Matson Lines
folk fandt, at de store kraner nemt kunne
skabe stabilitetsproblcmer og ikke kun til
søs. Rederiet havde haft folk i Houston, der
havde set, hvordan det gik med håndterin
gen af containerne om bord i GATEWAY
CITY, og med kraner opstillet på skibet gik
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S/T GATEWAY CITY var oprindeligt et C-2 (gene
ral cargo ship) på ca. 9.000 brt. bygget i 1943 ved
Gulf Shipbuilding Corporation. Efter ombygning
i 1957 sejlede S/T GATEWAY ud fra Newark som
verdens første cellecontaincrskib. Skibet havde da
en lastekapacitet på ca. 226 stk. 35-fods containe
re. I årene efter fulgte flere oprindelige C-2 skibe,
der blev indrettet til containerskibe.
Da GATEWAY CITY blev sat i fart, steg den laste
mængde, en havnearbejder kunne håndtere på
en time, fra ca. 380 kg til 6,2 tons, eller ca. 16 gan
ge. Den tid, skibet skulle være i havn for at blive
losset og lastet, eller for ”at blive vendt”, faldt fra
7-8 dage til 14 timer.
(Foto: A. P. Møller)
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S/T GATEWAY CITY was originally a C-2 (general car
go ship) of about 9,000 g. r t. built in 1943 by the Gulf
Shipbuilding Corporation. After being converted, in
1957 the S/T GATEWAY sailed from Newark as the
world 's first cellula r contain er ship. The ship had a. car
go capacity of about 226 35-fool containers. Il was fol
lowed in the next few years by more ships, originally C-2
ships that were fitted as container ships. When the
GATEWAY CITY was put into service the average
weight of cargo that a stevedore could handle in an hour
rose from 380 kilos to 6.2 tons, which was approximate
ly 16 limes more cargo. The length of lime a ship had to
spend in harbour being unloaded and loaded, or to be
“turned around ", fell from 7-8 days to 14 hours.
(Photo: A. P. Møller)

det for langsomt. Kranførerne måtte nem
lig ikke arbejde i takt. Kun når en grøn
lampe lyste inde i kranhuset, måtte de køre
en container ud over skibssiden. Hvis beg
ge samtidigt kørte containere ud over
skibssiden risikerede man, at skibet ville
kæntre. Det hensyn, der dermed skulle
tages, var med til at sænke effektiviteten
ved losningen og lastning.12*
En ny type stationær kran skulle også
udvikles, og opgaven blev sat i udbud hos
11 forskellige kranproducenter. Vinderen
blev Pacific Coast Engineering Company,
også kendt som Pacceco, og deres løsning
var et »A« formet krantårn med et kranhus.
På kranen var en lang arm, der kunne slås
ned, så den rakte vandret ind over skibets
lastarealer, hvilket sikrede, at containeren
kunne hejses lodret op, køres ind over
kajkanten og sænkes ned på den ventende
lastbil eller omvendt løftes om bord og ned
på sin plads.
1960 modtog Matson Line HAWAIIAN
CITY, der blev rederiets og Stillehavsfarternes første rene containerskib. Det kunne
tage 400 af Matson Lines standardcontai
nere, der var på 24 fod, og to af dem gav 48
fod, for hvor størst tilladte længde for last
biltrailere på østkysten af USA var 35 fod,
var den på vestkysten 48 fod.
Fire år efter, at HAWAIIAN CITY var sat
ind i Stillehavsfarten, blev størsteparten af
Matsons fragt sendt i containere. Rederiets
omkostninger var på samme tid faldet med
25%. Aret efter blev alle selskabets fragtra
ter låst fast på niveauet fra 1961, og der
holdt de sig til 1971.13)
Det første rederi, der gik ind i internatio

nal containerfart, var det New York basere
de rederi Grace Line, der sejlede mellem
USA's østkyst og Sydamerika.
To ældre C-2 tankere blev indkøbt,
ombygget og forlænger med en 45 fods
midtersektion, så de kunne medbringe 476
containere. Standardmålet var 17 fod, og
to af dem lastet på en trailer giver 34 fod
eller næsten 35 fod.
De to skibe fik navnene SANT ELIANA
og SANTA LEONA, og den 30. januar 1960
afgik førstnævnte fra Port Newark, med
kurs mod La Guyara i Venezuela. Om bord
var 176 containere med en blandet last af
radioer, øl, tyggegummi, kemikalier og
maskindele. Et af de væsentligste formål
med overgangen til containertrafik var,
som det også er nævnt flere steder ovenfor,
at nedbringe skibenes omkostninger i
havn. Ikke mindst de meget store omkost
ninger der var forbundet med losning og
lastning af skibene. Det var rederne helt
klar over, men det var havnearbejderne
også, så da SANTA ELIANA nåede frem til
La Guiara, nægtede havnearbejderne med
støtte fra Venzuelan Federation of Port
Workers at losse skibet.
Skibet blev lagt for svaj ude på reden, for
handlinger blev indledt, og efter to uger fik
skibet lov til at gå til kaj og blive losset, mod
at Grace Line accepterede, at de ikke ville
sende liere containerskibe til Venezuela,
førend der var indgået en aftale med hav
nearbejderne om det.
To år tog forhandlingerne, og i al den tid
lå de to skibe oplagt i Newark. Så endelig
fik de lov til at sejle, men den indgåede
aftale holdt ikke, nye strejker og uro fulgte.
6,9 mill. $ havde Grace Line investeret i
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ombygningen af skibene, indkøb af contai
nere og andet i forbindelse med omlæg
ningen. Det var dyrt, man prøvede at få et
samarbejde i stand med United States
Lines (U.S. Lines), der også sejlede på Syd
amerika, men de betakkede sig, og til sidst
opgav Grace Line forsøget, og de to skibe
blev solgt til Sea-Land.14)
U.S. Lines afslog tilbuddet fra Grace
Line, fordi rederiet ikke ønskede at få uro
omkring dets trafik på Venezuela, og der
næst troede U.S. Lines ikke, at containere
var fremtiden. I årene efter skiftede rederi
et så opfattelse, og årsagen siges at være en
annonce for luftfartsselskabet TWA. Den
fortalte, at en pakke på 435 pund, på 15
timer og for en pris af 208 $, kunne sendes
fra Ghicago til Zürich. Til søs tog turen 20
dage og kostede 267 $.’5) Eller sagt på en
anden måde; omkring 1960 var omkostnin
gerne ved at drive det traditionelle linjestykgodsskib nået så højt op, at det i flere
tilfælde var billigere at sende godset som
luftpost.
Det var et argument, der kunne overbevi
se de fleste. Den 18. marts 1966 afsejlede
US- Lines AMERICAN RACER, et ombyg
get C-4 fragtskib på 13.663 tdw., ud fra New
Yorks North River Pier nr. 62 lige neden for
22. Gade West. Skibet havde kurs mod
Europa, og om bord var 50 stk. 20-fods con
tainere. AMERICAN RACER var et af fire
C-4 fragtskibe som U.S. Lines havde købt,
ladet ombygge til containere og nu indsat
på containerfart mellem USA og Nordvesteuropa.
AMERICAN RACER var ikke det første
containerskib over Nordatlanten, den ære
tilfaldt et af rederiet Moore MacCormacks
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skibe, der var afsejlet fra New York måne
den forinden med 130 tyvefods containere
om bord.16)
Den 26. april samme år, afgik SeaLands
FAIRLAND fra Newark med 226 containe
re mod Europa. Fire skibe satte SeaLand
ind på deres nye linje mellem New York,
Baltimore, Rotterdam og Bremerhaven.
Specielt den sidste var som basishavn vigtig,
for byen Bremerhaven var en amerikansk
enklave i den britiske sektor i Vesttyskland,
og stort set alle forsyninger til de ameri
kanske styrker i Vesttyskland blev losset
gennem Bremerhaven.

Containeren kommer til Europa
I Europa begyndte rederne at få øjnene op
for de muligheder, der lå i en omlægning
til containerfart. Hvad der ikke er noget at
sige til, for f.eks. rederiet Moore MacCormack, der specielt sejlede på Skandinavien,
fandt, at deres udgifter til lastning og
losning efter overgangen til containere
faldt fra ca. 16,00$ pr. ton til ca. 2,50$.17)
Europærerne indså hurtigt, at en omlæg
ning af de bestående linjer fra traditionelle
stykgodsskibe til containerskibe, en omlæg
ning der også indebar store investeringer i
containere, kraner og ombygning af havne
områder, ville kræve så store investeringer,
at det ville overgå, hvad mange af de eksi
sterende rederier ville være i stand til at
klare. Resultatet blev derfor, at de euro
pæiske redere i modsætning til de ameri
kanske sluttede deres containerafdelinger
sammen i »pools«, hvori hvert rederi ind
skød et eller flere skibe.18)
Holland Amerika Linjen, de svenske
rederier Svenska Amerika Linjen, Rederi

-"gg,., frWMWBMi

Den 18. marts 1966 afgik U.S. Lines AMERICAN
RACER fra New York som det første skib, der sej
lede containere mellem USA og Europa. U.S.
Lines kom først, men flere amerikanske rederier
var lige bagefter, således også Sea-Land hvis skib
S/T FAIRLAND afgik fra New York mod Rotter
dam, Bremen og Grangemouth den 23. april
1966.
(Foto: A. P. Møller)

On 18th March 1966 the U.S. Lines AMERICAN RAC
ER sailed from New York as the first ship to sail con
tainers between the USA and Europe. U.S. Lines came
first, but other shipping companies were right on their
heels, including Sea-Land whose ship S/T FAIRIAND
left New York bound for Rotterdam, Bremen and
Grangemouth on 23rd April 1966.
(Photo: A. P. Møller)

A/B Transatlantic, Wallenius Line samt det
fransker rederi La Compagnie Générale
Transatlantique gik således sammen i con
tainersammenslutningen Atlantic Contai

ner Lines eller ACL, der sejlede mellem
Europa og USA.
Det første skib, der blev indsat, ATLAN
TIC SPAN, var ejet af Rederi A/B Transat77

lantic, men det fik hurtigt følgeskab af tre
skibe af samme type kaldet G-l Class skibe
og derefter yderligere seks G-2 Class skibe.
Alle skibene var en blanding af containerog ro-ro-skibe, en skibstype som også frem
over kendetegnede ACLs skibe.ly)
I Storbritannien gik rederierne British &
Commonwealth Shipping Company, Fur
ness Withy and Company, Peninsular and
Oriental Steam Navigation Company
(P&O) sammen i Overseas Container Limi
ted OCL. Andre britiske rederier som
Ellermann, Blue Star, Ben Line og Harri
son and Port Line gik sammen i Associated
Container Transport ACT, der sejlede mel
lem Europa og Australien.

I USA havde containerrederierne hidtil
haft standardcontainere, der som nævnt
ovenfor rettede sig efter højest tilladte last
vognstrailerlængde. I 1959 blev det i USA
vedtaget, at den maksimale trailerlængde
for alle stater skulle være 40 fod. Den læng
de blev da også udgangspunktet, da Amer
ican Standards Association i 1961 bestem
te, at alle containere skulle holde 10-20-3040 fod i længden, 8 fod i bredden og 8 fod
6 inches i højden. De mål blev i 1968 ind
ført som de internationale standardmål for
containere. I praksis blev det dog kun 20og 40-fods containeren, der slog igennem.
20-fods containeren blev det mål, hvormed
man opgav et containerskibs lasteevne, der
opgives i antal 20-fods containere eller
TEU (Twenty foot Equivalent Unit).20’
På samme tid, som målene for standard
containeren blev vedtaget, gik container
skibenes størrelse over de 1000 TEU. OCLs
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først skib ENCOUNTER BAY, fra 1969 er
normalt anset som det første cellecontai
nerskib, der kunne tage mere end 1000
TEU. Det er dog mere sandsynligt, at æren
tilkommer American Export Lines skib
C.V. LIGHTNING fra 1967.21*
Udviklingen i Danmark: ØK
Hjemme i København, i ØKs hovedkontor
i Holbergsgade havde man også bemærket
den ny udvikling. I 1968 blev den unge
Henning H. Sparsø kaldt hjem fra en af
kompagniets afdelinger i Asien, og hjem
me i Holbergsgade blev han sat til at lede
en nyoprettet afdeling for udvikling af
kompagniets skibsafdeling.22) Allerede sam
me år modtog kompagniet fra Nakskov
skibsværft en nybygning M/S ATREVIDA,
der var indrettet, så den kunne medtage
354 TEU.
Tre år efter, den 13. september 1971, fik
ØK fra Nakskov Skibsværft leveret M/S
FALSTRIA, Danmarks først cellecontainerskib. FALSTRIA, der i april året efter fik føl
geskab af søsterskibet M/S MEONIA, var
på 18.002 tdw. De to skibe havde en besæt
ning på 34 mand, de kunne medføre 1200
TEU og motorerne var en 10-cyl. 2-takts
B&W dieselmotor på 27.300 ihk, der gav
skibene en servicefart på 22,5 knob.
Efter leveringen blev de to skibe sat ind
på linjen mellem Nordeuropa og USA's
Vestkyst, hvor kompagniet samsejlede med
det engelske rederi Blue Star Line og det
svenske Jophnson Line i samarbejdslinjen
ScanStar.23)

I efteråret 1972 modtog ØK yderligere to
containerskibe. Det var søsterskibene M/S

M/S FALSTRIA, cellecontainerskib på 18.002 tdw.
med en lastekapacitet på 1.200 TEU. M/S FAL
STRIA, der blev leveret til ØK fra Nakskov Skibs
værft den 13. september 1971, var det første
danskbyggede cellecontainerskib. 1992 blev skibet
solgt til et rederi i Piræus, der chartrede det ud,
bl.a. til Maersk Line hvor det sejlede under navnet
MAERSK AUSTRALIA og MAERSK TEKAPO. I
1999 blev FALSATRIA solgt til ophugning på
Arlang Beach i Indien.
(Foto: H&S)

M/S FALSTRIA, cellular container ship of18,002 g. r. t.
with, a cargo capacity of 1,200 TEU. The M/S
FALSTRIA, which was delivered to 0K from Nakskov
Shipyard on 13th September 1971, was the first Danish
built cellular container ship. In 1992 the ship was sold
to a shipping company in Pirceus that chartered it out to
other companies including among others Maersk Line.
Here it sailed under the names MAERSK AUSTRALIA
and MAERSK TEKAPO. In 1999 the M/S FALSTRIA
was sold to the breaker’s yard at Arlang Beach in India.
(Photo: DMM)

SELANDIA og JUTLANDIA begge leveret
fra B&W. De to skibe var med deres 34.700
tdw. næsten dobbelt så store som FAL
STRIA og MEONIA. Fremdriften blev leve
ret af ikke mindre end tre dieselmotorer
en 12-cylinders og to 9-cylinders, der sam
let leverede 75.000 ihk., hvilket gav skibet
en marchhastighed på 28 knob. Ved

prøvesejladsen nåede SELANDIA endda
op på 31,5 knob.

Som de fleste andre europæiske rederier,
der omlagde til containertrafik, gik også
ØK i samarbejde med en række udenland
ske rederier. På linjen mellem Europa og
Asien, hvor M/S SELANDIA og JUTLAN79

DIA blev indsat, gik kompagniet i 1969 i
samarbejde med det norske rederi Wilh.
Wilhelmsen Line og Svenska Ostindiska
Kompagniet i en samsejling ved navn ScanService. Et stykke tid efter kom også det
hollandske Koninklijke Nedlloyd, det fran
ske Compagnie Générale Maritime (CGM)
samt Malaysia International Shipping med
i samarbejdet, der derefter hed Scan Dutch.
På linjen mellem Europa og Nordamerika,
hvor kompagniet indsatte M/S FALSTRIA
og M/S MEONIA, gik kompagniet sam
men med det svenske Rederiaktiebolaget
Nordstjernan og det britiske Blue Star
Line. På linjerne mellem Europa og
Australien var kompagniet omkring 1980 i
samarbejde med Wilh. Wilhelmsen og det
svenske Tranatlantic. Mellem Europa og
Indien samarbejdede ØK med Broströms
Rederi AB samt Wilh. Wilhelmsen, og mel
lem Europa og Indonesien var partnerne
Ben Line Steamers Ltd., Ocean Transport
& Trading, Broströms Rederi AB, Nedlloyd
Lijnen B.V. samt Wilh. Wilhelmsen.24)

Udviklingen i Danmark: A.P. Møller
Aret efter at ØK havde modtaget de to sto
re containerskibe fra B&W, fik A.P. Møller
med M/S SVENDBORG MÆRSK leveret sit
første containerskib. Skibet, der var på
32.153 tdw. og havde en Sulzer dieselmotor
på 69.600 ihk., der gav skibet en marchha
stighed på 26 knob, var bygget i Japan og
kunne medtage 1800 TEU. Oprindeligt var
skibet bygget til rederiets linjer mellem
Europa og Fjernøsten, men da samarbejdet
her mellem A.P. Møller og samarbejdspart
neren K-Linc var ophørt, blev det sat ind
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på rederiets linje mellem USA’s øst- og vest
kyst, men en del af tiden var det også lagt
op.
A.P. Møller var tøvende over for contai
nerfart. Det kunne der være forskellige
årsager til, en kunne være den som ACLs
leder Otto Porton nævnte på et seminar i
1967:
»Many of the lines ... found themselves
in the position the airlines faced when the
first jets came on the market. Many of the
airlines had just heavily invested in the
improved DC-7 models and were suddenly
confronted with the necessity to switch
over from propeller-driven planes to jets.
Likewise shipowners with newly built con
ventional vessels found themselves in a situ
ation where these new vessels where no
longer suitable to deal with the demands
for container space.«25)
Da Mærsk Mc-Kinney Møller omkring 1965
var i USA, var han om bord i et af SeaLands skibe, der blev gået grundigt igen
nem, men uden at Mc-Kinney Møller tilsy
neladende var blevet overbevist om forde
lene ved containere.26)
McKinney-Møller var derfor tøvende, og
rederiet havde desuden i årene 1967-1969
modtaget en serie på ni traditionelle styk
godsskibe. Så det var jo noget af en investe
ring, der pludselig var endt i en blindgyde,
hvis man skulle lægge om og gå ind for fuld
containerisering.
Alligevel er der nok blevet sat noget i
gang, for i slutningen af 60erne blev de
ledende medarbejdere inden for linjetrafik
samlet, tekniske eksperter blev indkaldt og
et seminar blev afholdt. Konklusionen på

M/S SELANDIA på vej ud af byggedokken på
B&W. På dette billede ses, hvordan hele skibets
indre er opdelt i celleskakter hvori de mange con
tainere kan stables oven på hinanden.
(Foto: H&S)

M/S SELANDIA on its way out of the building dock at
B&W. The picture shows how the whole of the ship ’s
interior is divided, up into cell shafts where the many con
tainers can be stacked on lop of each other.
(Photo: DMM)
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M/S SVENDBORG MÆRSK, containerskib leve
ret 1974 fra Ishikawajima-Harima Heavy Industri
es i Japan var Maerk Lines første containerskib.
Skibet, der her ses på vej ind i Sydney Harbour
med operabygningen i baggrunden, var på 32.153
tdw., og det kunne laste 1.800 TEU.
I 1979 blev Svendborg Mærsk chartret ud til Gra
ham M. Brushes gamle rederi Seatrain, hvor det
blev omdøbt til M/S SEATRAIN CHARLSTON.
I årene efter vendte SVENDBORG MÆRSK igen
tilbage til A. R Møller rederierne, hvor det ofte
blev brugt som ”vikarskib” eller erstatning for ski
be, der var i dok. Det skiftede også navn først til
CHALLENGER, siden til DRAGØR MÆRSK, BRIGIT MÆRSK og endelig til BRIGIT. 1 1999 blev
skibet solgt.
(Foto: A. R Møller)
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xM/S SVENDBORG MÆRSK, a container ship deliv
ered in 1974 from Ishikawajima-Harima Heavy Indus
tries in Japan, was Maersk Lines ’ first container ship.
The ship, portrayed here on its way into Sydney Harbour
with the Opera House in the background, was 32,153
d.xu.t. and a cargo capacity of 1,800 TEU. In 1979
Svendborg Mærsk was chartered out to Graham M.
Brushe’s old Shipping company Sealrain, where it was
renamed the M/S SEATRAIN CHARLSTON.
In the folloxuing years the SVENDBORG? MÆRSK
returned once again to the A. P. Møller group of ship
ping companies, where it was often used as a substitute
for ships that were in dock. It also changed its name, first
to CHALLENGER, then DRAGØR MÆRSK, BRIGIT
MÆRSK, a nd fina lly to BRIGIT. In 1999 the ship xuas
sold.
(Photo: A. P. Møller)

seminariet var dog, at det ville blive for dyrt
at omlægge til containere.27*
Investeringen ville blive den største i
rederiets historie. Nye skibe skulle bestilles,
de gamle bygges om, foruden de store inve
steringer i containere, havne og kraner.
Dertil kom, at medarbejderne ved en
omlægning skulle oplæres i en helt ny form
for søtransport og handel. For container
skibsfart er ikke som tramp-, tankskibs- og
bulkfart et område, hvor man skal have
næse for markedet og købmandskab. Con
tainerfart er mere at sammenligne med en
avanceret form for logistik og matematik.23*
Alligevel, og på trods af at han havde støt
tet de konklusioner, der var kommet ud af
seminariet, tog Mærsk Mc-Kinney Møller i
1970 beslutningen om at gå ind i contai
nerfart. Beslutningen blev taget, og den
blev taget grundigt, for rederiet skulle ikke
bare lægge om til containerfart, det skulle
være et af verdens førende containerrede
rier.
I 1972 fulgte så den størst investering
nogensinde i rederiets historie: ni contai
nerskibe leveret fra Blohm und Voss Ham
burg og Fiender Werft Lübeck til en samlet
pris af 2,5 milliarder kr. Da Mc-Kinney Møl
ler bestilte sine første containerskibe, var
de contanierskibe, som andre rederier
brugte, hurtige skibe, der blev drevet af to
skruer, men Mc-Kinney Møller ville det
anderledes. Med to skruer var der for
meget, der kunne gå i stykker, så han for
langte hurtige skibe drevet af en skrue.
På det tidspunkt kunne man ikke bygge
en dieselmotor, der var kraftige nok, til at
det kunne klares. Så de første containerski
be til A.P. Møller, eller Maersk Line, blev

som Sea-Lands skibe bygget som S/T eller
» steam-turbine « skibe.29*

I årene 1975-1976 blev A-serien, som skibe
ne blev kaldt, leveret. De var på ca. 25.800
tdw., og turbine motoren leverede 42.000
ihk, hvad der gav dem en servicefart på 26
knob, og de kunne laste ca. 1200 TEU. Aserien blev sat ind på linjen mellem USA's
øst- og vestkyst og derfra videre til Fjern
østen, og de var fra begyndelsen en succes:
»Jeg tror kun, der gik et par år, før man
begyndte at tjene penge for alvor. Ingen
havde bedre skibe eller bedre systemer end
os. Det blev en forretning, som gav store
penge.« Som en A.P. Møller ansat senere
erindrede.30*
I forbindelse med omlægningen til con
tainerfart oprettede rederiet egne nye kon
torer i Hong Kong, Singapore, Kuala
Lumpur, Port Kelang og Penang foruden i
USA, Houston, Dallas, New Orleans, Balti
more og Philadelphia. I New York flyttede
A.P. Møller fra rederiets gamle anløbsplads
i Broklyn til Newark i New Jersey.31*

Containertrafikken kommer til Asien
I 1960 havde United States Freight Compa
ny i samarbejde med de amerikanske jern
baner, States Marine Lines samt en række
japanske vognmænd åbnet containertrans
port til Japan
Fire år senere blev de store japanske
rederier omlagt, så de kom til at bestå af
seks store grundorganisationer:
Nippon Yusen Kaisha eller NYK,
Kawasaki Kisen Kaisha eller K Line,
Mitsui O.S.K. Lines eller MOL,
Yamashita-Shinnihon Steamship Company,
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M/S CHASTINE MÆRSK, blev bygget 1968 på
Bergens Mekaniske Verksted. Skibet, der var et
traditionelt stykgodsskib på 14.169 tdw., blev leve
ret som led i en serie på otte skibe. C-serien, som
de blev kaldt, var den sidste generation af traditi
onelle stykgodsskibe, der blev leveret til Maersk
Line. CHASTINE MÆRSK er her fotograferet ved
Maersk Lines Pier 11 i Brooklyn New York. Det lig
ger ved et traditionelt pakhus indrettet til sty
kgods, men på dækket og bagsæd pakhuset ses, at
en ny tids containere er ved at dukke frem.
Et par år efter at dette billede blev taget, flyttede
Maersk line fra Brooklyn til containerhavnen i
Newark, og C-seriens skibe blev bygget om til con
tainere.
(Foto: H&S)

M/S CHASTINE MÆRSK was built, in 1968 at
Bergens Mekaniske Verksted, It was a general cargo ship
of 14,169 d.w.t. and was one in a senes of eight ships.
The C-series, as it teas called, was the last generation of
traditional general cargo ships to be delivered to Maersk
Line. The CHASTINE MÆRSK is photographed, here at
Maersk Lines Pier 11 in Brooklyn, New York. It is lying
next to a traditional warehouse designed for general car
go, but on the deck and behind the warehouse one can see
that a new age of containers is emerging. A couple of
years after this picture was taken, Maersk Line moved
from Brooklyn to the container harbour in Newark and
the C-series ships were converted to take containers.
(Photo: DMM)

Showa Line og Japan Line.
Om den nye organisation skete som et
led i omlægningen til containertrafik, er
usikkert, men det bevirkede, at da contai

neriseringen nåede frem til Japan, var de
japanske rederier godt rustet til at klare
overgangen/2*
I 1968 indledte United States og Matson
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Line containerfart mellem USA og Japan,
men kun få måneder efter fulgte NYK og
Showa Line efter, medens de øvrige fire
japanske rederier, for yderligere at styrke
soliditeten, og i lighed med det der foregik i
Europa, gik sammen om en fælles linje. Aret
efter gik de seks japanske rederier sammen
om en linje mellem Japan og Australien.
I det kommunistiske Kina blev statsrede
riet China Ocean Shipping Company
(COSCO) grundlagt i 1961. Rederiet skul
le senere komme til at spille en væsentlig
rolle, men foreløbigt sejlede det med tradi
tionelle stykgodsskibe.33*
I Singapore blev rederiet Neptun Orient
Line (NOL) grundlagt i 1968, og samme år
grundlagde en forhenværende skibsfører
Chang Yung-fa på Taiwan rederiet Ever
green Marine. I 1975 modtog Evergreen
Line, som containerafdelingen kom til at
hedde, sit første cellecontainerskib EVER
SPRING34* i en serie på fire skibe, der kun
ne medtage 600 TEU. Kun to år efter blev
de alle fire forlænget, så de kunne medta
ge 878 TEU. I slutningen af 70-erne bestil
te Evergreen Line yderligere syv skibe, der
hver kunne medtage 1214 TEU.

Containertrafik kræver nye basishavne
Da SeaLand indledte sin trafik i 1956, ske
te det fra Newark i New Jersey, hvorfra ski
bene sejlede i en linjefart, der omfattede
Jacksonville Florida, Houston Texas og San
Juan Puerto Rico. Dermed sejlede skibene
i en fart, der medførte, at traditionelle
basishavne som Tampa Florida og Mobile
Alabama gled ud.35)
Containertrafik krævede en ny type hav
ne med plads til containere. Havne med

store parkeringsområder, hvor man kunne
parkere containere og trailere, samt kajer
med store stationære containerkraner.
Frem for alt skulle der være gode forbin
delser til motorvejs- og jernbanenettet.
Ikke noget med lastbiler, der skulle sno sig
gennem snævre bykvarterer i overfyldte
gader med »traffic jams«, hvor chauffører
ne kunne hænge fast i timevis.
Containertrafik bygger på fart og effekti
vitet. Havnen skal placeres, så man kom
mer nemt til og fra. Der skal være plads til
at parkere, der skal være så meget gods, at
det kan betale sig for de store containerski
be at lægge til, og frem for alt skal der være
en forståelse fra dem, der ejer havnen, og
de lokale myndigheder, at en ny type havne
kræver store investeringer.
De gamle havneområder langs Manhat
tan og Brooklyn, som man kun kunne nå
frem til via snævre gader, overfyldte broer
og med deres manglende muligheder for
parkering af containere, gled derfor ud til
fordel for de store åbne arealer i Newark
med deres gode forbindelse til New Jersey
Turnpike eller Insterstate Highway nr. 95.
På vestkysten havde både Seattle og nabo
havnene Los Angeles og Long Beach for
ståelse for det nye. Det havde man derimod
ikke i San Fransico; heller ikke da Matson
Line kom med forslag om indretning af
nye tidssvarende containerterminaler. Matson Line flyttede derfor til Almeda ved
Oakland på indersiden af »The Bay Area«,
og i løbet af få år var Oakland blevet San
Franciscos nye storhavn.

På den anden side af Atlanten i London,
der hidtil havde været Europas største
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S/T AXEL MÆRSK, containerskib på 27.232 BRT
med en lastekapacitet på 1.200 TEU, bygget 1976
hos Blohm & Voss i Hamburg. AXEL MÆRSK var
del af den første serie containerskibe, der blev
leveret til rederiet A. P. Møller. Ved leveringen var
alle A-seriens skibe, som de blev kaldt, turbine
drevet, men med oliekrisen og de stigende olie
priser viste det sig, at dampturbiner var for dyre,
og de blev derfor udskiltet med B&W dieselmoto
rer. I 1978 blev AXEL MÆRSK ombygget og for
længet, hvilket skete igen i 1983, således at skibet
endte med at være på 29.903 BRT og 34.972 tdw.
med en lastekapacitet på 2.000 TEU.
(Foto: H&S)

S/T AXEL MÆRSK, a container ship of 27,232 g.r.t.
with a cargo capacity of 1,200 TEU, was built in 1976
at Blohm & Voss in Hamburg. The AXEL MÆRSK
was part of the first, series of container ships that were
delivered to the A. P. Møller shipping company. On
delivery all the ships of this A-series, as it was called,
were turbine-powered, but with the onset of the oil crisis
and the rising oil prices steam turbines became too expen
sive, so they were replaced by B&W diesel engines. In
1978 the AXEL MÆRSK was converted, a,nd length
ened, which happened again in 1983, so that the ship
ended up being 29,903 g.r.t. and 34,972 d.w.t. and
having a cargo capacity of 2,000 TEU.
(Photo: DMM)

havn, var man også klar over, at de gamle
havneområder i East End ikke lå ideelt for
den ny type havne. Man begyndte derfor at
anlægge en ny havn med fem kajanlæg
beregnet for containere ca. 20 miles nede
af Themsen ved Tilbury.36’
Havnen i Tilbury åbnede i 1967, men
Londons havnearbejdere, der var organise
ret i The Transport and General Workers

Union, var fra begyndelsen klar over, at
den nye effektive containertransport ville
koste arbejdspladser. Rigtig mange endda,
så uro fulgte, og fra januar 1968 boykotte
de de håndteringen af containere i Tilbury.
At lukke Tilbury ved en strejke kunne
lade sig gøre, men ude ved kysten lige over
for Harwich lå en lille havn med to kajan
læg. Den var ejet af Felixstowe Railway 8c
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Dock Company, og så lille var den, kun 90
løst ansatte havnearbejdere, at man havde
glemt at få de ansatte organiseret.

Port of Londons gamle havnepladser i East
End, medens antallet af havnearbejdere
faldt fra 24.000 til 16.000.

I 1966 havde Felixstowe lavet en aftale med
SeaLand. 3,5 mil. £ blev investeret i nye
kajanlæg og en containerkran, så havnen
kunne klare en »shuttle service« eller fee
der trafik, mellem Bremerhaven og Felix
stowe. Det varede ikke længe, så ankom
Sea-Lands store containerskibe til Felix
stowe direkte fra USA, og 1974 gik der i alt
137.850 containere gennem havnen. Felix
stowe var dermed ikke alene Storbritanni
ens største containerhavn, den var også lan
dets vigtigst lastehavn for gods til og fra
USA, hvad der ramte Liverpool, der hidtil
havde haft den position.
Containerskibe er dyre, der er ikke tid til
at besøge dårligt placerede havne som
f.eks. Liverpool eller stoppe hist og pist for
at læsse en sjat af. Containerskibe sejler til
en række nøje udvalgte basishavne, som
f.eks. Felixstowe, læsser en ordentlig stak
af, der derefter bliver fordelt med lastbil
eller med mindre »feeder« containerskibe.
Et transportsystem vi også kender fra
Skandinavien, hvor Göteborg er største
containerhavn og anløbshavn for flere sto
re containerlinjer, efterfulgt af Århus, hvor
Mærsk har en linje, der vender, og endelig
København, der kun ser feedere.

På den anden side af Kanalen havde hav
nearbejderne i Rotterdam ikke samme
modvilje mod containere, som deres kolle
gaer i London. 60 mill. $ blev investeret i et
nyt havneanlæg »European Container Ter
minus« med ti store kajanlæg og plads til
mere. Rotterdam var dermed på vej til at
blive Europas største containerhavn skarpt
forfulgt af Antwerpen, Hamburg, Bremen/Bremerhaven I alle tre havne blev
der som konsekvens af udviklingen losset
gods, der med feedere blev sejlet til Tilbu
ry i London.
Ved indgangen til 1970'erne var de ti
største containerhavne som følger, her
anført med containerlast målt i tons:

Største containerhavne 1969:
New York/New Jersey
Oakland
Rotterdam
Sydney
Los Angeles
Antwerpen
Yokohama
Melbourne
Felixstowe
Bremen/Bremerhaven

4.000.800
3.001.000
2.043.131
1.589.000
1.316.000
1.300.000
1.262.000
1.134.000
925.000
822.100

(Kilde: The Box side 209)

Da Tilbury endelig åbnede i 1971, havde
Felixstowe for længst fastslået sin position
som Englands nye store containerhavn. Til
bury kom i gang, men strejken havde været
dyr for alle parter, og i perioden 1967-1971,
hvor Tilbury var strejkeramt, lukkede 70 af

Når det gælder cotainertrafik var årene
omkring 1970 solide vækstår. Der var vækst
i antallet af rederier, der lagde om til con
tainertrafik, i antallet af containerskibe og
i mængden af fragt. Udover det begyndte
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dog også en kraftig vækst i omkostningerne
ved containerfart.
Indgangen til containerfart havde nok
været dyr i anlæggelse af havne, infrastruk
tur, opbygning af servicesystemer foruden
opstilling af nye kraner, men selve skibene,
der jo for det meste bestod af ældre ombyg
gede tankere og stykgodsskibe fra Anden
Verdenskrig, havde ikke været specielt
omkostningskrævende. Nu var de gamle
skibe ved at være udtjent, og hvis rederier
ne skulle følge med, skulle nye skibe bestil
les. Denne gang var der ikke tale om
ombygninger, men om skibe, der fra
begyndelsen var bygget op som cellecontai
nerskibe, hvad medførte, at prisen for et
containerskib nu blev ganske anderledes.

Første af de nye skibe var U.S. Lines AMER
ICAN LANCER, der i maj 1968 stod ud på
sin jomfrurejse mellem Newark, Rotter
dam, Tilbury og Hamburg. Skibet kunne
medtage 1210 TEU og havde en servicefart
på 20 knob. I Tilbury, som skibet nåede
inden den havn blev lukket af strejke, blev
der på 13 timer af 13 mand losset 300 con
tainere svarende til 4000 tons. Med et tra
ditionelt stykgodsskib havde det krævet 120
mand.37)
Udgifterne til de nye containerskibe var
store, hvad jo også var baggrunden for, at
man i Europa havde sluttet sig sammen i
samarbejdsorganisationer som OCL eller
ACT, hvorved udgifterne kunne fordeles
over flere rederier.
1 USA derimod var rederierne bedre
rustet økonomisk. De fik statsstøtte til skibe
bygget inden for USA, og der var altid gode
og rigelige fragter for det amerikanske
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militær, der skulle have forsyninger frem til
tropperne i Tyskland og andre steder, ikke
mindst til krigen i Vietnam, hvor forsynin
gerne til de kæmpende tropper blev noget
af et gennembrud for containerfarten.
I 1964 havde Sea-Land, verdens første og
største containerrederi, bestilt en serie på
seks nybygninger til en samlet pris af 71
mill. $. Det viste sig atvære mere, end rede
riet kunne klare, og i 1968 havde Sea-Land
en samlet gæld på 110 mill. $, hvoraf de 22
mill, forfaldt inden for 12 måneder.
På det tidspunkt havde rederiet yderlige
re bestilt 8 nye skibe, SL-7 serien blev de
kaldt, der skulle leveres fra europæiske
værfter. Den samlede pris ville blive på 435
mill. $,38) en sum, der var så stor, at SeaLand, der i forvejen havde gæld, ikke kun
ne klare det.
Aret efter blev Sea-Land for en pris af 400
mill. $ overtaget af tobaksgiganten R. J.
Reynolds,391 Tobaksfirmaet havde tjent mil
liarder på salget af cigaretter, men i USA
var man begyndt at stille spørgsmål ved
sundheden af J. R. Reynolds hovedpro
dukt, og man var gået så langt, at man hav
de forbudt cigaretreklamer i fjernsynet. På
den baggrund var R. J. Reynolds interesse
rede i at investere noget af den store for
mue i nye og mindre kontroversielle virk
somheder, og her kom rederiet Sea-Land
ind i billedet. Rederierhvervet var mere
respekteret, og MacLean, der trak sig ud af
rederiet efter salget, var en gammel ken
ding fra dagene med MacLean Trucking.
Den nye serie SL-7 bestod af cellecontai
nerskibe, der kunne tage 1900 TEU. De
var, som det var normalt for skibene fra

Sea-Land, udstyret, med steam-turbine, der
på SL-7 skibene var på 120.000 ihk,40) der
gav dem en topfart på 33 knob.
De nye SL-7-ere, hvoraf den første, SEALAND MACLEAN, stod ud på sin jomfru
rejse den 18. august 1972, kunne klare
turen over Atlanten på 4!4 dag.41) Konkur
renten U.S. Lines, der også havde modta
get en serie nye skibe, havde her valgt nog
le lidt langsommere skibe, der kunne klare
turen på 6I/2 dag.
SL-7-ernes kraftige steam-turbine moto
rer var storforbrugere af olie. Så forudsæt
ningen for, at man kunne sejle med den
ønskede fart, var, at olietilførslerne ikke
alene var rigelige, men også billige. Det var
de også, da skibene blev afleveret, men i
forbindelse med Yom Kippur krigen i okto
ber 1973 og de arabiske landes olieembar
go steg prisen på »heavy fuel oil« fra 22 $
pr. ton til 70 $ pr ton. Det var dyrt. En SL7-er, der sejlede med 33 knob, forbrugte
614 tons olie om dagen, og selv om man
sænkede farten til 24 knob, ville forbruget
stadig være 240 tons.,2)
Farten blev sænket til 24 knob, men det
krævede, for at man stadig kunne overhol
de fartplanen, at linjen over Atlanten måt
te tilføres skibe fra Stillehavslinjen, hvad
skabte huller i fartplanen på Stillehavet.
SL-7'erne var for dyre; alligevel var SeaLand nødt til at fortsætte med dem indtil
1981, hvor de med et tab på 150 mill. $ blev
solgt til US Navy, medens SeaLand gik over
til skibe drevet af mindre olieforbrugende
dieselmotorer.

ØKs containertrafik
De høje oliepriser og det fald i verdens

handelen, der satte ind efter 1975, ramte
også ØK, med de to store containerskibe
M/S SELANDIA og JUTLAND1A og deres
tre dieselmotorer på tilsammen 75.000 ihk.
De to af motorerne blev sat ud af drift, den
store een ter motor fortsatte som eneste
motor, og servicefarten blev sat ned til 24
knob.43)
På baggrund af det nye høje prisniveau,
som mange på det tidspunkt regnede med
ville vare ved, bestilte ØK i februar 1976 en
serie på syv nye skibe bestående af en kom
bination mellem et containerskib og et
bulk- og stykgodsskib. I kompagniets års
rapport fra 1975 blev de nye skibe beskre
vet således: »Kompagniet har i årets løb
udviklet en ny type skibe primært til
afløsning af den ældre del af den konventi
onelle linjeskibsflåde. Specifikationen er
udarbejdet med henblik på konventionelt
stykgods og containers såvelsom befor
dring af en lang række mere bulkbetonede
varearter. Typen er på 23.000 tsdw. og får
en containerkapacitet på ca. 600 20 fods
containere og en fart på ca. 16 knob.«40
Med de skibe gik ØK i maj 1977 ind i en
af de linjer, hvor den internationale kon
kurrence var hårdest, nemlig linjen mel
lem USA's Vestkyst og Fjernøsten.
ØK var ikke de eneste, der i de år bygge
de langsomme skibe. U.S. Lines, der igen
nem mange år havde tabt penge og havde
været på salgslisten siden 1969, blev i 1978
for kun 160 mill. $ overtaget af Malcolm
MacLean, der igen vendte tilbage til rede
rierhvervet. For pengene fik MacLean 30
skibe, en stor havneterminal på Staten
Island, New York, foruden et linjenet, der
dækkede både Asien og Europa. Et par år
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De to containerskibe M/S SELANDIA og JUTLANDIA, der her ses i Malaccastrædet i 1979, blev
leveret fra B&W til ØK i 1972. Der var tale om ski
be på 34.700 tdw. med en lasteevne på 2.272 TEU.
Da skibene blev leveret, var de med deres 24
knob, SELANDIA nåede på prøveturen op på 31.5
knob, de hurtigste fragtskibe i verden.
Skibene havde da også tre dieselmotorer på hen
holdsvis 12 og 9 cylindere og dermed et motoran
læg, der indtil da kun havde været installeret i flå
defartøjer. Efter oliekrisen i 1973 blev to af moto
rerne sat ud af drift. I 1984 blev skibene forlæn
get, hvorved containerkapaciteten blev sat op til
2.821 TEU. 1 1993 blev skibene solgt til USA, hvor
de blev overtaget af Military Sea Lilt Command,
og derefter ombygge til ro-ro skibe.
(Foto: Antofts samling. H&S)
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The two container ships M/S SELANDIA and JUTLANDIA, which can be seen here in the Malacca Straits
in 1979, were delivered from B&W to 0K in 1972.
They were ships of 34,700 d. w. t. with a cargo capacity
of 2,272 TEU. When the ships were delivered they had
an average speed of 24 knots (the SELANDIA on its test
run reached, a. speed of 31.3 knots), making them the
fastest cargo ships in the world. The ships were after all
fitted, with three diesel engines of 12 and. 9 cylinders
respectively and thus had machinery that until then had.
only been installed on naval ships. After the oil crisis in
1973 two of the engines were taken out of service. In
1984 the ships were lengthened, which raised their cargo
capacity to 2,821 TEU. In 1993 the ships were sold to
the USA, where they were taken over by Military Sea Lift
Command, and converted, to ro-ro ships.
(Photo: Antoft's collection. DMM)

efter overtagelsen bestilte MacLean45* 12
nye containerskibe til U.S. Lines. Skibene,
Jumbo Ecconships, blev på ca. 4.500 TEU.
Det største containerskib på det tidspunkt
var HAPAG-Lloyds FRANKFURT EXPRESS
på 3.045 TEU, så der var tale om for den
tid meget store skibe. Men efter SeaLands
SL-7'ere og de høje oliepriser, valgte
US Lines at udstyre skibene, hvoraf den
første, AMERICAN NEW YORK, blev leve
ret i 1984, med en Sulzer dieselmotor, der
gav skibene en servicefart på kun 18
knob.4(i)
De syv skibe, ØK havde bestilt, blev leveret
fra Mitsui Shipbuilding i Japan samt fra
Nakskov Skibsværft. Skibene - Liner-Repla
cement Vessels - blev de kaldt, var som
nævnt ovenfor en form for kombineret
bulk- og stykgodsskibe med plads til contai
nere på dæk og i tre ud af skibets fem
lastrum. Skibene havde deres egne kraner,
men grundet indretningen havde skibene
ikke de store muligheder for at optimerer
antallet af de stadigt mere populære 40fods containere, hvilket viste sig at være en
af flere svagheder ved de ny skibe.
Byggeprisen var også lidt uheldig, for de
to skibe, der blev leveret fra Mitsui Ship
building, kostede 85 mill, kr., medens de
fem, der blev leveret fra Nakskov Skibs
værft, kostede 115 mill. kr. En ekstra pris på
150 mill, kr., hvilket regnet efter Mitsui byg
gepriser svarede til næsten to hele skibe,
en ekstraomkostning som ØK, der ejede
Nakskov Skibsværft, altså var villige til at
betale.

På USA's vestkyst bar valget af linjens

anløbshavne nok mere præg af en traditio
nel stykgodslinjefart, samt af ØKs skov
brugsinteresser i og omkring staterne
British Columbia og Washington, som
skibene jo også var indrettet til at kunne
betjene, end af containerfart. For i stedet
for nogle få omhyggeligt udvalgte basishav
ne, som det er normalt ved containerfart,
skulle skibene i British Columbia anløbe
Vancouver, i staten Washington både
Seattle og Tacoma, og dernæst på Colum
bia River, der ligger på grænsen mellem
Washington og Oregon, både Longview
og Portland. Her skulle man nok have
holdt sig til Vancouver og Seattle, hvor
sidstnævnte ligger godt placeret i for
hold til Interstate Highway nr. 5 og 90.
Udover den nordlige østkyst var der længe
re sydpå anløb af San Francisco samt Los
Angeles.
I Fjernøsten skulle skibene anløbe
Manila, Singapore, Belawan i Indonesien,
Bangkok, Hong Kong, Busan i Korea og i
Japan Yokohama og Kobe.17*
Det var altså rigtig mange anløbshavne og
med meget forskelligartet gods fra contai
nere til tømmer og stykgods, der igen
krævede forskelligt lossegrej og kajanlæg.
Det gav en lang sejlrute og lange havneop
hold ikke mindst for de skibe, ØK havde
valgt. S-skibene, som de blev kaldt, idet alle
skibenes navne begyndte med S, var nemlig
alt for langsomme for de lange ruter, da de
var udstyret med en dieselmotor på kun
9900 ihk, hvad der gav dem en topfart på
16 knob. I praksis viste det sig hurtigt, at
skibene havde besvær med at holde en ser
vicefart på 14Vé knob.
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M/S SONGKHLA fotograferet i Bangkok august
1978. På dette fotografi ses tydeligt, hvad der var
problemet med ØKs S-serie. For SONGKHLA,
der blev leveret til ØK fra Mitsui Shipbuilding 8c
Engine Co. i juli 1977, ligger og laster og losser
ved et traditionelt stykgodspakhus, medens ski
bets containere beregnet for et transportsystem,
der holder et ganske andet tempo, tålmodigt står
og venter på dækket.
(Foto: H&S)
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M/S SONGKHLA photographed in Bangkok in August
1978. In this photograph it can be seen quite clearly
what the problem was zuith 0K’s S-series. The
SONGKHLA, zuhich zuas delivered to 0K from Mitsui
Shipbuilding & Engine Co. in July 1977, is lying by a
general cargo zuarehouse being loaded and. unloaded,
zuhile the ship’s containers, zuhich zuere designed for a
transport system operating at a much higher tempo, are
standing and zuaiting patiently on the deck.
(Photo: DMM)

Over Atlanten var sejltiden 5-7 dage, og
over Stillehavet med anløb kunne den være
fire til fem gange længere, hvilket betød, at
langt flere penge skulle bindes i skibe, hvis
en kontinuerlig service skulle opretholdes.
Jo langsommere skibene var, jo flere skibe
skulle der indsættes, hvis man skulle være
med i konkurrencen om kunderne.
De amerikanske rederier fandt ekstra
støtte i meget store transportkontrakter
med det amerikanske militær og af forskel
lige nationale støtteordninger. De japanske
rederier var hjulpet af deres forbindelser til
de store japanske handelshuse som Mitsui
og Mitsubishi. Så for uafhængige rederier
var det både vanskeligt og uhyre kostbart at
trænge igennem på det hårde marked,
hvor der på den tid var 40 konkurrerende
linjer, hvoraf de ti var dominerende.48)
ØKs nye linje, Transpacific Line, som den
blev kaldt, løb da også fra begyndelsen ind
i en lang række problemer. I kompagniets
årsberetning fra 1978 nævnes linjen ikke,
men i årsberetningen fra året efter omtales
linjen således: »Med hensyn til den for
godt to år siden etablerede linje mellem
Vestkysten af Nordamerika og Sydøstasien/Det fjerne Østen, er konkurrencen des
værre øget yderligere, men til trods herfor
cr det lykkedes at opnå en stigende mar
kedsandel. Som følge af den forstærkede
konkurrence har konferencerne imidlertid
i årets løb været tvunget til at reducere det i
forvejen meget lave rateniveau, og på denne
baggrund har det endnu ikke været muligt
at udvise et tilfredsstillende resultat.«49*
Kompagniets ledelse indrømmede altså,
at der var problemer, men problemerne

var udefrakommende. I virkeligheden var
problemerne for en stor del interne og lå i
den valgte skibstype. Skibene var nemlig
ikke alene for langsomme, der var også
med den fart, de kunne holde, for få af
dem, og der var for stor ubalance i last
mængderne.
Det, at skibene ikke kunne overholde
deres fartplan, medførte, at Transpacific
Line ikke kunne komme med på de ameri
kanske importørers »Preferred Carrier
List«, hvorved ØK gik glip af mange laster.
For at få noget med skibene måtte man
derfor ofte nøjes med ringere laster, som
f.eks. rågummi mellem Singapore og Taco
ma, der gav dårligere fragtrater.5’0
Der var fragt til USA, men der var kun
lidt last retur til Hong Kong, og næsten
ingen returlast til Japan og Korea. Fragten
til USA var ofte containerlaster til det indre
USA. Derfra var kun få returlaster, så rede
riet fik hurtigt et problem. Transport af
containeren fra modtager og retur til ud
skibningshavnen betales nemlig af linjen,
og prisen for det er stort set det samme
som transporten af en fuld container.

Containerrederiernes kunder kræver
præcis og rettidig levering med en rimelig
frekvens til konkurrencedygtige priser. For
at leve op til de krav skal man ikke alene
have tilstrækkeligt med skibe, men måske
også have mere forstand på logistik og
matematik end på søfart. Et firma som
Nike kan f.eks. miste op til 15% af omsæt
ningen på en bestemt kollektion, hvis
varen er bare to til tre dage forsinket. På
samme måde som selv små forsinkelser i
leveringen af underkomponenter på få
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dage kan sætte en industriproduktion i
USA eller Europa i stå.51’
Der, hvor ØK gik galt, var måske i deres
manglende evne til at adskille container
fart fra traditionel søfart. ØK havde altid
været lidt af en blandet landhandel, med
fabrikker, skovbrug, handel, agenturer og
søfart. ØKs foretrukne skibstype, linjestykgodsskibet, havde da også altid afspejlet
denne blanding mellem mange aktiviteter
og varegrupper. I modsætning til f.eks. A.P.
Møller, havde ØK derfor ikke den store
erfaring inden for specialfarter som f.eks.
tank og bulk. Så hvor det lå inden for A.P.
Møllers erfaringsgrundlag at have special
skibe, der tog sig af én varegruppe og kun
den, lå det ligeledes i ØKs erfaringsgrund
lag, at et skib helst skulle være indrettet, så
det kunne laste lidt af hvert. Derfor havde
ØK, og uanset at kompagniet havde mod
taget Danmarks første cellecontainerskibe,
måske lidt svært ved at forstå, at hvis man
skal gøre sig gældende i den benhårde
konkurrence, der eksisterer mellem de sto
re containerrederier på linjerne over Stille
havet, så er der ikke tid til også at gå til Van
couver for at laste tømmer. Det har man
andre specialskibe, der tager sig af.

Få år efter linjens åbning havde ØK tabt et
trecifret millionbeløb. I 1983 lå det årlige
tab fra »Transpanic Line«, som linjen blev
døbt internt i ØK, på ca. 150 mill. kr. Sam
me år lavede The World Bank en under
søgelse over flere hundrede linjefarter mel
lem Europa og Vestafrika. Undersøgelsen
viste, at et konventionelt stykgodsskib eller
et semicontainerskib på ca. 14.000 tdw.
94

kunne klare rejsen, der var på ca. 10.000
sømil, på syv til otte uger, medens et ro/ro
eller cellecontainerskib kunne klare den
samme rejse på kun tre til fire uger. Kun få
linjer, konkluderede rapporten, benytter
sig da også af semicontainerskibe, og de,
der gør det, er for det meste i færd med en
udfasning af skibstypen.
Aret efter viste en undersøgelse, at af 210
semicontainerskibe var de 114 sat i kystfart
omkring Europa, omkring 50 var i kystfart
omkring Af rika og af de resterende var kun
15 i fart på de store hovedlinjer over f.eks.
Atlanterhavet eller Stillehavet.52’
Liner Replacement skibene var altså på
en og samme tid den forkerte skibstype
indsat i den forkerte fart. I efteråret 1983
fik ØK da også udskiftet den uheldige Sserie, der enten blev chartret ud eller sat til
salg, med fire nye cellecontainerskibe. I
årene efter »humpede« linjen videre, yder
ligere nye skibe blev indkøbt, forskellige
samarbejdspartnere blev afprøvet og kasse
ret, og der skete skift i valget af anløbshav
ne. Lige lidt hjalp det, linjen kom aldrig til
at give overskud, og i 1992 blev den lukket
efter at den havde givet ØK et samlet tab på
over en milliard kroner. Et tab ØKs rederi
afdeling aldrig kom sig over.
A.P Møller eller Maersk Line
Omkring 1960 var A.P. Møllers linjenet
stort set som følger:

1: USA's østkyst via Panamakanalen til
USA's Vestkyst og derfra videre til Fjern
østen, idet hvert andet skib dog fortsatte
jorden rundt via Suezkanalen.
2: Frajapan udspandt der sig linjer, der gik

i pendulfart til Indonesien, Persiske Golf
og Vestafrika.
3: Mexicanske Golf og USA til Vestafrika.
4: Fra 1966 blev der fra Europa oprettet
linjer til Fjernøsten, USA og Vestafrika.53*
Omkring 1960 blev linjenettet betjent af
ca. 40 traditionelle stykgodsskibe, men fra
1975 blev Maersk Lines første containerski
be, A-serien som er nævnt ovenfor, sat ind
på linjen mellem USA's Vestkyst og Fjern
østen. Maersk Line var gået ind i en helt ny
form for integreret land- og søværts trans
port, et transportsystem der ville stille rede
riet over for nye problemer, nye udfordrin
ger og ikke mindst nye løsningsmodeller. I
modsætning til ØK, var man fra begyndel
sen klar over et af hovedproblemerne, og
man forsøgte ikke at tone problemet ned,
men skrev ligeud i rederiets årsrapport fra
1976: »Selv om målet for operationen af
containers er klar, kan det ikke altid opfyl
des i praksis. Den omstændighed, at der var
mere hjemgående last fra Østen til USA,
end i modsat retning, medførte f.eks., at
der hver uge måtte lastes et antal tomme
containere i USA tilbage til Østen. Sligt er
dyrt, da det koster det samme at laste og
losse en tom container som en container
fyldt med last.«54*

Allerede efter få år var A-seriens container
skibe blevet for små, og i 1978 blev alle ski
bene forlænget, så de kunne medtage
1.400 TEU, ligesom rederiets sidste styk
godsskibe, C-skibene, fra 1968-69 blev byg
get om til containere.
1 1979 blev det besluttet, at linjen mellem
Europa og Fjernøsten skulle omlægges til

containere. Nye kontorer blev oprettet i
Holland, Belgien og Tyskland. Med LAU
RA MÆRSK fra 1980 begyndte leveringen
af den første serie af danskbyggede contai
nerskibe fra Lindø Værft til Maersk Line. Is
serien, som den kom til at hedde, var på i
alt 10 skibe, der blev leveret i årene 19811985. De nye skibe var på ca. 31.000 brt, de
havde en motor på ca. 47.500 ihk., der gav
en marchhastighed omkring 24 knob.
Under produktionen voksede seriens ski
be, så de sidste fik en tonnage på 48.000 til
53.000 tdw. og en lasteevne på op til 3.400
TEU. Fra 1984 var seriens første skibe så i
dok, hvor de blev forlænget, så de fik
nogenlunde samme tonnage som de sidste
af seriens skibe.55*
De nye skibe blev leveret med B&W dies
elmotorer på ca. 47.500 ihk, der gav skibe
ne en servicefart på ca. 23-25 knob. Diesel
motorer var mere brændstofbesparende,
og i 1984 blev den gamle A-serie, der oprin
delig var leveret som steam-turbine, da
også bygget om til diesel.

1 1979 modtog A.P. Møller fra værftet i Lin
dø en serie på seks såkaldte Carolinere,
navnet var en sammentrækning af cargo,
roll-on roll-off samt liner-service. Der var
da også tale om et »alt muligt skib«, der
kunne tage både containere, stykgods samt
trailere. I Mærsk Posten blev skibstypen
præsenteret som følger: » Men al last er
trods alt ikke containere i dag og ej heller i
morgen; stål i lange længder og coils kan
ubesværet stuves i de rektangulære
lastrum, hvor skibssiderne indvendig, og af
hensyn til ideel stuvning af ikke containeri
seret last er udført lodrette.«56*
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M/S CHARLOTTE MÆRSK, også fra Maersk
Lines C-serie, ses her efter ombygningen til con
tainerskib. CHARLOTTE MÆRSK var ved leverin
gen fra Kockums Mekaniske Verkstad i Malmø i
1968 et traditionelt stykgodsskib på 13.123 tdw.
Efter ombygningen i 1980 ved Hitachi Zosen i
Hiroshima, var skibet på 21.609 tdw. og kunne
medføre 1.200 containere.
I 1987 blev CHARLOTTE MÆRSK solgt til China
Ocean Shipping Company (COSCO) og omdøbt
til M/S TAO HE.
(Foto: A. P. Møller)

M/S CHARLOTTE MÆRSK, also from Maersk Lines ’
C-series, can be seen here after being converted to a con
tainer ship. When it was delivered from Kockums
Mekaniske Verkstad, in Malmø the CHARLOTTE
MÆRSK was a traditional general cargo ship of 13,123
cl.w.t. After conversion in 1980 at Hitachi Zosen in
Hiroshima the ship was 21,609 d.w.t. and could carry
1.200 containers. In 1987 the CHARLOTTE MÆRSK
was sold to the China Ocean Shipping Company
(COSCO) and renamed, M/S TAO HE.
(Photo: A. P Møller)

Skibene var på ca. 21.000 tdw, de kunne
medføre ca. 830 TEU og havde 900 meter
til trailere. Skibene medførte egne kraner:
seks stykker placeret to og to, der kunne
klare et fælles løft på 60 tons. Fremdriften
blev leveret af en Sulzer diesel motor på
15.960 bhk., der gav skibene en servicefart
på 18,5 knob.

A.P. Møllers Carolinere mindede en del
om ØKs uheldige S-serie. Skibene blev dog
ikke indsat på containerlinjerne over
Atlanten, men på linjen mellem Japan og
Fjernøsten. Om de så var egnet til den fart,
er nok tvivlsomt, for på nær et blev alle ski
bene solgt fra inden for en meget kort
årrække.
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I årene 1985-91 modtog Maersk Line næste
serie af store containerskibe fra Lindø. Det
var M-serien, i alt 15 skibe, hvoraf tre blev
bygget på Mitsui Shipbuilding Company.
Skibene var på ca. 60.000 tdw. med en con
tainerkapacitet på ca. 4.200 TEU. Motoren
var en Mitsui/MAN-B&W på 66.480 ihk,
der gav skibene en servicefart på ca. 28
knob.
Nye linjer blev oprettet, mellem USA og
Mellemøsten, og i 1985 fulgte en ny linje
mellem Fjernøsten og det nordvestlige
USA. Som noget helt nyt blev der fra
Maersk Lines terminal i Tacoma tilslutning
til et containertog, der hver uge kørte fra
Tacoma til Chicago på 66 timer.57* Hvert
tog kunne medtage 400 TEU og var ca. 1,8
km. langt.

Oprindeligt var det MacLean, der havde
fået ideen til sænke jernbanevognenes
vogngulv, så der kunne stå to containere
oven på hinanden, også når toget kørte
under broer.58* I 1980 begyndte American
President Line med deres egne godstog, i
1985 fulgte Maersk Line så efter, og i 1990
gik Maersk Line i samarbejde med Santa
Fee Railways. I årene efter voksede antallet
af tog, så der i 1993 kørte i alt 400 contai
nertog ud af havnene i Los Angeles og
Long Beach.59*
En ny linje mellem Europa, Mellemøsten
og Vestafrika blev åbnet i 1986, og i marts
samme år blev der i Algeciras i Sydspanien,
lige inden for Gibraltar, indviet en ny
Maersk Line terminal, hvor de nord-sydgående linjer krydsede de øst-vestgående,
således at godset kunne blive losset om til
de rigtige destinationer.60* I årene efter

fulgte nye knudepunkter i Singapore,
Kobe, Dubai, Rotterdam, Hamburg og
Long Beach.
I 1987 tog Maersk Line endnu et nyt
skridt. Hidtil havde rederiet altid foretruk
ket at vokse organisk eller ved sin egen
naturlige vækst, men det år blev princippet
brudt, idet Maersk Line overtog linjerfar
ten i det franske rederi Chargeurs Rénuis
og det belgiske Cie Maritime Beige.61*
Samme år beskæftigede Maersk Line i alt
32 store containerskibe samt 14 feedere,
der rådede over mere end 100.000 contai
nere.62*

U.S. Lines går konkurs
I 1984 modtog MacLean og U.S. Lines de
første af de 12 nye Jumbo Ecconships, som
Maclean havde planlagt at sætte ind U.S.
Lines nye østgående World Around Service.
Den totale pris for de 12 skibe blev ca.
580 mill. $, hvortil kom for ca. 300 mill.$
containere og andet udstyr. Det var dyrt, og
da Maclean havde ladet skibene bygge på
Daewoo Shipyard i Sydkorea, var han ikke
berettiget til den statsstøtte, amerikanske
rederier normalt havde krav på, når de lod
deres skibe bygge på værfter i USA.63*
At U.S. Lines World Around Service sej
lede østover betød, at skibene kunne få last
med fra USA til Europa og fra Europa til
Mellemøsten og Asien. Fra Mellemøsten
ville der være gode muligheder for at få
tomme containere med til Asien, hvor de
kunne blive fyldt op med varer til USA's
Vestkyst, hvorfra skibene så fortsatte til øst
kysten og derfra til Europa. Det lød egent
lig udmærket, for så vidt varerne også for
trinsvis bevægede sig østover. Til gengæld
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M/S ELEO MÆRSK, ”caroliner” eller blandet sty
kgods-, ro-ro- og containerskib på 21.050 tdw. Ski
bet, der kunne medføre 560 TEU, blev leveret til
Maersk Line i 1979 fra Lindøværftet. Skibet ses
lier på Hong Kongs red.
(Foto: An tofts samling, H&S)

M/S ELEO MÆRSK, ”caroliner” or mixed general car
go, ro-ro and. container ship of 21,050 d.w.L The ship,
which could carry 560 TEU, was delivered to Maersk
Line in 1979 from the Lindø Skipyard. It can be seen
here in the Roads of Hong Kong.
(Photo: Anloft's Collection, DMM)

havde man ikke megen mulighed for at få
fat i den vestgående varetransport fra f.eks.
Fjernøsten til Mellemøsten.
De 12 Jumbo Ecconships, hvoraf der blev
bestilt yderligere fem stk., viste sig hurtigt,
og i lighed ØKs S-serie, ikke alene at være
dyre, men de var også for langsomme. Skul
le de sejle rundt om jorden på en rimelig
tid, krævede det, at antallet af anløbshavne
blev skåret ned til et minimum. Det ville til
gengæld forøge kravene til linjens til
hørende feedernet. Skibene kunne heller
ikke overholde en fartplan, og forsinkelser
spredte sig ud over hele linjen. De valgte

skibe var også for store til flere af anløbs
havnene, hvilket bevirkede, at de for at
overholde fartplanen måtte afgå ved
højvande, hvad enten de havde fået varer
ne med eller ej. Udover de dyre skibe hav
de US Lines også overtaget to andre rede
rier nemlig Delta Line og Moore Mac Cor
mack Line, så økonomien var trængt, og
der var ikke råd til at give kunderne, eller
bare de utilfredse af dem, rabat.
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Malcolm MacLean var heller ikke den ene
ste, der havde fået ideen om at indlede
World Around Service. For på den anden

side af Stillehavet på Taiwan havde Chang
Yung-fan, der ejede Evergreen Line, der
siden grundlæggelsen i 1968 havde arbej
det sig op som et af verdens førende contai
nerrederier, også planer om en linje rundt
om kloden.
Til den planlagte linje bestilte Evergreen
Line 12 skibe, G-serien blev de kaldt, da de
alle hed EVER efterfulgt af noget med G.
Skibene var fra 37.000 til 46.000 tdw., og de
kunne medføre fra ca. 2.700 til 3.400 TEU.
Flere skibe fulgte, og i alt modtog rederiet
i årene 1983-1987 31 nye containerskibe,
hvoraf de 25 blev sat ind i den nye World
Around Service. Efterhånden som de man
ge skibe blev leveret, voksede Evergreen
Line frem til at være verdens største contai
nerrederi.
De mange nye skibe gjorde det muligt for
Evergreen Line at sætte flere skibe ind på
deres World Around Service, end U.S.
Lines havde mulighed for, og hvor US
Lines sejlede østover sejlede Evergreen
Line både øst og vest om kloden. Antallet
af basishavne kunne dermed også blive
større, og hvor US Lines skibe kun kunne
sejle 16 knob, holdt Evergreen Lines skibe
21 knob, hvilket sikrede, at der var en
afgang både øst- og vestover hver tiende
dag.
MacLean havde påbegyndt linjen med sine
brændstofsbesparende og langsomme Jum
bo Ecconships ud fra den forudsætning, at
olieprisen ville stige fra 28 $ pr. ton til 50 $.
Det gik lidt anderledes, idet prisen faldt, så
den i 1985 lå på mellem 10 og 14 $. pr.
ton.64)
Da oliepriserne begyndte at falde, tjente

olielandene i mellemøsten færre penge,
importen begyndte at gå ned, og fragtra
terne faldt. I 1984 havde U.S. Lines et over
skud på 62 mill. $, men året efter var det
vendt til et underskud på 67 mill. $. De
første ni måneder af 1986 tabte rederiet
yderligere 237 mill. $, og i november sam
me år var gælden vokset til 1,2 milliarder $.
Den 24. november 1986 gik U.S. Lines kon
kurs i den største konkurs, der indtil da
havde ramt et amerikansk firma.
52 skibe, alle ejet af U.S. Lines, deri
blandt de uheldige Jumbo Ecconships, blev
lagt op i havne over hele kloden. I 1988
blev skibene, der ca. fire år tidligere havde
kostet 47,5 mill. $ pr. stk., solgt til Malcolm
MacLeans gamle rederi Sea-Land, der i
mellemtiden af J.R. Reynolds var blevet
solgt til jernbaneselskabet CSX Corporati
on, for 14,5 mill. $ pr. skib.
Et par af skibene blev efter salget forkor
tet, og det gav dem sammen med en krafti
gere motor en mere konkurrencedygtig
servicefart. En del af dem blev derefter ind
sat i Sea-Lands linjenet, medens resten blev
chartret til andre containerrederier.
Da US Lines gik fallit, var også MacLeans
gamle vognmandsforretning, MacLean
Trucking, der var blevet solgt i forbindelse
med grundlæggelsen af Sea-Land, gået fal
lit. MacLean er dermed kendt som den
eneste amerikaner, der har grundlagt tre
børsnoterede selskaber, der alle er gået fal
lit. Alligevel var han stadig respekteret og
anerkendt. Han døde i 2001, og om mor
genen for hans begravelse den 30. maj sam
me år lod containerskibe verden over skibs
fløjterne høre.65)
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Maersk Line i 1980'erne
I 1983 var de ti største containerrederier
som følger:

Rederi
1: U.S. Lines
2: Evergreen
3: Sea-Land
4: Hapag-Lloyd
5: Maersk Line
6: Nedlloyd
7: Overseas Containers
8: Mitsui Containers
9: OOCL
10: NYK

Antal TEU
88.028
69.728
61.002
53.636
51.250
51.186
43.986
33.349
32.717
30.959

(Kilde: The Box Changed the World side 183.)

Som det fremgår af listen, var U.S. Lines på
det tidspunkt verdens største containerre
deri skarpt forfulgt af Evergreen Line på
Taiwan. MacLeans gamle Sea-Land ligger
på en tredjeplads, Maersk Line er nummer
fem og på ottende- og tiendepladsen ligger
to japanske rederier, medens nummer ni
er det Hong Kong baserede rederi Orient
Overseas Container Line.
Efterhånden som M-seriens skibe (se oven
for afsnittet om Maersk Line) blev leveret
til Maersk Line, blev de indsat på linjerne
over Atlanten og Stillehavet, medens L-serien, der indtil da havde sejlet på de linjer,
blev overført til linjen Europa-Fjernøsten,
hvor de afløste de gamle skibe fra A-serien.66)
I marts 1991 indledte Maersk Line på
Europa-Fjernøsten linjen et samarbejde
med det engelske containerrederi P&O
Containers Ltd, hvorved kunderne kunne
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få to ugentlige afgange i hver sin retning. I
maj samme år indledtes på linjerne over
Stillehavet et samarbejde med Sea-Land,
der sikrede kunderne fem ugentlige afgan
ge i hver retning.67*

ØK sælger ud
1 1992 trak ØK sig som nævnt ovenfor ud af
containerfarten på Stillehavet, efter at
kompagniet havde tabt over en milliard kr.
Tilbage var så kompagniets gamle hoved
linje mellem Europa og Fjernøsten, hvor
kompagniet var med i samarbejdet Scandutch.
I 1990 havde kompagniet til den linje
modtaget to nye skibe M/S AROSIA og
ALSIA, leveret fra Mitsui i Japan. Skibene,
der kunne medtage 4000 TEU, var på ca.
55.000 tdw. de havde en motor på ca.
55.000 ihk., der gav dem en servicefart på
ca. 24,5 knob.
Det kneb dog, specielt mellem Europa og
Fjernøsten, at få last til skibene, og linjen
havde i flere år givet meget store økonomi
ske tab. Det franske CMG havde trukket sig
ud, og de to skandinaviske samarbejdspart
nerne, Wilh. Wilhelmsen og Svenska Ostin
diska Kompagniet, valgte også at forlade
samarbejdet. Tilbage var Neddlloyd, der
ønskede at overtage Wilh. Wilhelmsen og
Svenska Ostindiska Kompagniets andele,
men det satte ØK sig imod, og også Nedlloyd trak derefter sig ud af samarbejdet.
ØK gik så i samarbejde med det skotske
rederi Ben Line Steamers Ltd., som kom
pagniet tidligere havde arbejdet sammen
med i forbindelse med fragt af tømmer Ira
Fjernøsten til Europa.68* Samarbejdet vakte
en del undren, for det var kendt, at Ben

M/S AROSIA, containerskib på 55.971 tdw. med
en lastekapacitet på 4.000 TEU, blev leveret til ØK
fra Mitsui Shipbuilding Company. M/S AROSIA
var sammen med søsterskibet M/S ALSIA de sid
ste containerskibe, der blev leveret til ØK. I april
1993 blev de begge overtaget af Maersk Line, hvor
AROSIA blev omdøbt til MARSTAL MÆRSK.
(Foto: H&S)

M/S AROSIA, ci container ship of55,971 cl. w. t. with a
cargo capacity of 4,000 TEU, was delivered lo ØKfrom
Mitsui Shipbuilding Company. M/S AROSIA and its
sister ship the M/S ALSIA were the last container ships
to be delivered to 0K. In April 1993 they were both tak
en over by Maersk Line, cohere AROSIA was renamed
MARSTAL MÆRSK.
(Photo: DMM)

Line var i krise. Det eneste, rederiet kunne
tilbyde samarbejdet, var da også tre ældre
containerskibe, der alle var taget af banken
som pant for Ben Lines gæld. Millioner
blev investeret i nye terminaler og contai
nere foruden EACBen-Lines nye flotte lin
jehovedkvarter i Seven Oaks uden for Lon
don.6'^ Lige lidt hjalp det, skibene sejlede
stadig halvtomme frem og tilbage mellem
Europa og Fjernøsten. På de første tre
måneder tabte linjen omkring 60 mill, kr.,

og efter kun seks måneder kollapsede Ben
Line. Rederiet måtte forlade samarbejdet,
og ØK stod tilbage med tabene og en uren
tabel linje.70)
Det skal i den forbindelse nævnes, at det
ikke kun var inden for skibsfart, at ØK i dis
se år led store tab. En lukning af et smelte
værk i Seattle kostede 125 mill, kr., et
opkøb af et slagteri uden for Berlin havde
givet store tab, og det samme gjorde også
kompagniets grafiske virksomhed Heidel101

berg Eastern. Et obligationslån på 600 mill,
kr. til en tysk bank var ved at udløbe, og i
august 1992 meddelte den Danske Banks
børsmæglerselskab, at man regnede med,
at ØK ville komme ud af 1992 med et
underskud på omkring 830 mill. kr.7,) Det
rigtige tal blev 1.184.186.000 kr. hvoraf
EAC-Ben Lines tegnede sig for 260 mill.,
tank og bulk for 103 mill, medens de sidste
udgifter i forbindelse med nedlukningen af
linjen mellem Nordamerika og Fjernøsten
kostede 92 mill. kr. I alt gav skibsfarten i
1992 dermed ØK et tab på 455 mill. kr.72)
Som en konsekvens af de store tab, ikke
mindst inden for linjefart, henvendte ØK
sig samme år til Maersk Line for at høre
om, A. P. Møller evt. var interesseret i at
overtage ØKs containerafdeling. For
Maersk Line blev forhandlingerne ledet af
chefen for fmansafdelingen Michael Fiorini, der også havde lavet de beregninger,
der viste, hvad Maersk burde betale for
ØKs linjeafdeling. På trods af den krise, ØK
befandt sig i, mente man ikke, at det tilbud,
A. P. Møller kom med, var godt nok, så for
handlingerne blev afbrudt uden resultat.73’
I september 1992 blev Henning Sparsø,
der i 1980 havde afløst Mogens Pagh som
forsiddende direktør og i 1991 også var ble
vet formand for kompagniets bestyrelses
råd, tvunget til at forlade ØK. En ny besty
relse blev indsat med Jan Erlund som for
mand, og en af de første opgaver bestyrel
sen gik i gang med, var at finde en ny direk
tør. For første gang i kompagniets historie
blev den nye mand ikke alene hentet ude
fra, men hentet fra rivalen på Esplanaden.
Ny forsiddende, eller ordførende som han
kaldte sig, direktør blev A. P. Møllers
102

finanschef Michael Fiorini. At gå fra A. P.
Møller til en stilling i ØK, var ikke noget
man så hver dag, men måske var der også
tale om, at A. P. Møller stillede en mand til
rådighed, så ØK kunne blive reddet. Eller
som der blev sagt hos A. P. Møller: »Det er
normalt ikke velset, at man går fra borde.
Men det var en redningsopgave, Fiorini
påtog sig, derfor blev det accepteret i langt
højere grad, end man ellers så på Esplana
den.«74’

Da Fiorini tiltrådte, var ØK i forhandlinger
med American President Line om et salg af
dele af kompagniets containerafdeling. De
forhandlinger brød sammen den 25. marts
1993, fire dage før ØK skulle have sin årli
ge generalforsamling. Fiorini så nu ingen
anden udvej, end at henvende sig til sin
gamle chef McKinney Møller om et evt.
salg af hele ØKs linjeservice.
A.P. Møller og ØK gik i igen til forhand
lingsbordet Fra A.P. Møllers side blev for
handlingerne varetaget af Jess Søderberg,
der i juni samme år var blevet udnævnt til
daglig leder af A.P. Møller Rederierne. Fra
ØKs side mødte den nye direktør Michael
Fiorini, der året tidligere havde lavet de
beregninger, der dengang lå til grund for
forhandlingerne. De nye forhandlingerne
tog da heller ikke lang tid, beregningerne
var lavet og skulle kun ajourføres, for ØK
var situationen overordentlig kritisk, så den
29. marts 1993, få timer inden generalfor
samlingen, var aftalen i hus.75’ Maersk Line
havde overtaget EACBen Linjens ni contai
nerskibe og et større antal containere foru
den fire mindre linjer mellem Sydøstasien
og Australien.76’

Fiorini måtte, nu som direktør for ØK,
indse, at prisen var faldet en del siden de
første forhandlinger. De to store container
skibe SELANDIA og JUTLANDIA blev dog
senere solgt for en god pris til den ameri
kanske marine, medens de to nye skibe
ALSIA og AROSIA blev solgt til Maersk
Line for 68 mill. $ pr. stk.77)
Tilbage i ØICs rederiafdeling var afdelin
gerne for olie og bulk, hvoraf sidstnævnte i
1997 blev overtaget af Tschudi & Eitzen.
Dermed var det forbi. Efter mere end 100
år drev ØK ikke mere rederivirksomhed.78)
ØKs rederiafdeling var dog ikke det eneste
rederi, der i de år bukkede under i kap
løbet om investeringer og containerlinjer.
Det store U.S. Lines var bukket under, og
det engelske P&O havde overtaget det
australske Associated Container Transport
ation. I 1986 overtog P&O også Overseas
Containers, og rederiet skiftede nu navn til
P&O Containers Ltd.

Maersk - og alle de andre
I 1988 modtog American President Line
(APL) fra værftet Bremer Vulkan et nyt
containerskib, PRESIDENT POLK, der var
det første i en serie på fem nye skibe leve
ret fra tyske værfter. PRESIDENT POLK var
på 61.926 brt., servicefarten var 24 knob,
det kunne medføre 4340 TEU. Skibet var
899 fod langt og 129,5 fod bredt; det sidste
var vigtigt, for PRESIDENT POLK var der
med det første containerskib, der var for
bredt til at sejle gennem Panamakanalen.
APL havde siden 1980 specialiseret sig i at
transportere containere med tog over USA.
Det var lidt dyrere, men man sparede ca.

fem dage af transporttiden, så containere
blev transporteret fra østkysten af USA over
land til Vestkysten og derfra videre til
Fjernøsten.710
For at et skib skal kunne være i slusekam
rene i Panamakanalen, skal skibet, hvis det
skal holde den maksimale længde, bygges i
et forhold mellem længde og bredde, der
holder 1 til 9. Hvis skibet derimod ikke skal
igennem Panamakanalen, kan man gøre
det bredere. Det kan så ikke alene tage fle
re containere tværs over skibet, men man
kan også bygge skibet i det betydeligt mere
fordelagtige forhold mellem længde og
bredde, der holder 1 til 7, et forhold der
gøre skibet langt mere stabilt.8'0
I årene efter fulgte flere rederier i APL's
fodspor og bestilte skibe, der var for store
til at gå gennem Panamakanalen. Antallet
af containere, skibene kunne medtage,
voksede, og i 1996 modtog Maersk Line fra
værftet i Lindø REGINA MÆRSK, der var
det første containerskib, der kunne med
føre mere end 6000 TEU.
De store containerrederier kæmpede med
stadigt større investeringer i stadigt større
skibe stort set om de samme områder, nem
lig hovedlinjerne mellem Europa og Fjern
østen, Europa og USA samt fra USA til
Fjernøsten. Hertil kom så et net af mindre
linjer til Middelhavet, Afrika, Mellemøsten,
New Zealand og Australien. I hovedtræk
kan man sige, at de største skibe sejler på
de vigtige linjer, der går øst-vest, medens de
mindre skibe sejler på de mindre vigtige
linjer, der ofte går nord-syd.
Efterhånden som konkurrencen om de
samme linjer skærpedes, blev rederier slået
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M/S REGINA MÆRSK, containerskib leveret
1996 til Maersk Line fra værftet i Lindø. Med sine
84.900 tdw. var REGINA MÆRSK ved leveringen
fra værftet verdens største containerskib. Det var
med en lasteevne på 6.400 TEU yderligere det
første containerskib, der kunne laste mere end
6.000 containere.
(Foto: A. P. Møller)

M/S REGINA MÆRSK, a container ship delivered in
1996 to Maersk Line from the Lindø Shipyard. With its
84,900 d.w.t. REGINA MÆRSK was on delivery the
world's largest container ship. Its cargo capacity of
6,400 TEU also made it the first container ship that
could, load more than 6,000 containers.
(Photo: A. P. Møller)

sammen, og da det ikke var nok, søgte de
store rederier sammen i store alliancer,
hvor en del af deres skibe samsejlede på
udvalgte linjer.

slået sammen, Neptun Orient Line (NOL),
Nippon Yusen Kaisha (NYK) samt P&O
Container Lines.
Trico/Hajin Alliance: Chi Yang, DSRSenator, Hanjin Shipping Company.
Maersk/Sea-Land, Mediterranean Ship
ping Company (for dette se efterfølgende)
samt Evergreen Line valgte at stå uden for
alliancerne.81*

11995 var de største alliancer:
Global Alliance: der bestod af APL, Mitstsui
OSK, Nedlloyd, Orient Overseas Container
Line (OOCL)
Grand Alliance: Hapag-Lloyd, idet Hapag
og Norddeutsche Lloyd i 1970 var blevet
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I 1996 blev de franske rederier Compagnie

Général Maritime og Compagnie Maritime
d'Affrètement slået sammen til container
rederiet CMA-CGM, og samme år blev
P&O Container Line slået sammen med
Nedlloyd til P&O Nedlloyd. Det nye rederi
valgte at gå ind i Grand Alliance.

Samme år stod det klart, at udgifterne til
de store C-10 skibe, en investering på ca.
900 mill. $, var mere end APL kunne klare,
og i april 1997 blev APL for en pris af 825
mill. $ overtaget af det Singaporebaserede
Neptun Orient Line. De to rederier fortsat
te under navnet APL+NOL og rederiet
meldte sig ind i Global Alliance.
Det var dog ikke alle containerrederier, der
kæmpede for at komme ind på de store
konkurrenceprægede linjer over Atlantereller Stillehavet. I 1970 grundlagde Gianlu
igi Aponte Mediterranean Shipping Com
pany (MSC). Rederiet begyndte med en
tysk fragtbåd købt second-hand, der blev
sat i trampfart langs kysten af Afrika. Flere
skibe kom til, linjerne mellem Europa og
Afrika blev udbygget, og senere fulgte lin
jer mellem Europa og Asien gerne via Syd
afrika. Efterhånden blev rederiet lagt om
til containerskibe, i 1984 var linjen EuropaSydafrika fuldt containeriseret, og flere lin
jer fulgte. MSC brugte second-hand skibe,
det holdt omkostningerne nede, og så ope
rerede man i nichemarkeder som linjefart
mellem Sydafrika og Australien og mellem
USA og Sydamerika. Fra 1985 begyndte
MSC at sejle på USA, senere blev linjen
udvidet så den også omfattede Australien,
Sydafrika, Europa, USA. Fra midten af
1990-erne gik MSC væk fra at sejle med

second-hand skibe til selv at bygge nye sto
re containerskibe. I 1998 etablerede rede
riet, der da var et af de største containerre
derier, en terminal i Freeport på Bahamaøerne, hvor containerne på de øst-vestgående linjer kan udveksles med containe
re på de nord-sydgående linjer.

1 Asien blev de seks store rederisammen
slutninger (se ovenfor) sluttet sammen til
tre: NYK, MOL og K-Line. I Korea voksede
det store Hanjin Shipping frem som lan
dets største containerrederi.
I 1961 var China Ocean Shipping Compa
ny (COSCO) blevet grundlagt som et tradi
tionelt rederi. I 1978 erhvervede rederiet sit
første containerskib, der blev sat ind i linje
fart mellem Shanghai og Sydney, og fire år
senere åbnede rederiet linjefart på USA.
1 1979 blev der etableret endnu et kine
sisk containerrederi. Det var China Ship
ping Line, der blev til ved en sammenslut
ning af en lang række mindre rederier. På
baggrund af det økonomiske boom, der de
sidste ti år har været i Kina, kan det da hel
ler ikke undre, at de to rederier siden mid
ten af 1990'erne har været nogle af verdens
hurtigst voksende container rederier.

På Stillehavet gik Maersk Line fra marts
1991 i samarbejde med rederiet Sea-Land,
hvor man tilbød fem ugentlige afgange i
hver retning. Nye linjer blev også indviet
mellem USA's østkyst og Sydamerikas vest
kyst; en linje der blev udvide til at omfatte
også Mellemamerika og Sydamerikas øst
kyst. Derudover blev der indviet linjer fra
USA's østkyst til Caraibien, Mellemamerika
samt Sydamerikas østkyst, fra Europa til
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Containerhavnen i Algeciras. Da havnen, eller ter
minalen, i 1986 blev åbnet for trafik omfattede
området i alt 4,5 hektar. Der var 270 meter kaj og
standpladser til 3.600 TEU i et lag.
Siden er terminalen blevet udvidet, så den i dag
omfatter 67 hektar. Den rummer normalt
omkring 25.000 parkerede TEU, og den har i snit
38 skibsanløb om ugen. Algeciras håndterede i
2006 ca. 3.2 millioner TEU, og det er den af APM
Terminals, der håndtere mest af Maersk Lines
eget gods.
(Foto: A. P. Møller)
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The container harbour in Algeciras. When the harbour,
or terminal, was opened for traffic in 1986 its total area
tuas 4.5 hectare. There were 270 meters of wharf and
standing room for 3,600 TEU in one layer.
Since then the terminal has been enlarged so that today
it has a total area of 67 hectares. Normally it can take
up to 25,000 parked TEU and. has on average 38 ships
arriving a week. In 2006 Algeciras handled approxi
mately 3.2 million TEU, and among all the APM ter
minals it is the one that handles the most of Maersk
Line s own goods.
(Photo: A. P. Møller)

Sydamerika, Europa til Sydafrika, Mellem
østen til Sydafrika og mellem Singapore og
New Zeland.
1 1986 havde Maersk Line indviet sin store
havneterminal i Algeciras, og i 1993 fulgte
nye terminaler i Kaoshiung på Taiwan og i
Hong Kong ligesom terminalen i Algeciras
blev udvidet.821 Aret efter fulgte aftaler om
anlæggelsen af en terminal i Yantian i det
sydlige Kina.
I 1995 indledte Maersk Line et tættere sam
arbejde med Sea-Land, året efter modtog
rederiet REGINA MAERSK, og samme år
stod Maersk Line frem som verdens største
containerrederi, som det også fremgår af
tabellen nedenfor:
Største operatører 1996
Rederi
Skibe
A.P. Møller
106
Evergreen
108
P&O Nedlloyd
106
Sea-Land
95
COSCO
139
Hanjin Shipping Co.
62
Mediterranean
Shipping Co. (MSC)
100
NYK Line
68
Mitsui OSK Lines
62
Hyundai Merchant Marine 36

TEU
232.257
228.248
221.531
215.114
201.593
174.526

154.185
128.154
115.763
112.958

(Kilde: DK Søfarts Historie vol 7 side 149)

Som det fremgår af tabellen, så er Maersk
Line nummer et, Evergreen Line, der er
grundlagt så sent som 1968, er nummer to,
medens MSC, der er fra 1970, nu har arbej
det sig op til en syvendeplads. U.S. Lines er

ude, og af amerikanske rederier er der nu
kun Sea-Land på fjerdepladsen tilbage.
1999 fortsatte Maersk Line sine udvidelser
via opkøb, idet rederiet for 1,7 milliarder
kr. overtog South African Marine Corpora
tions containerafdeling, Safmarine, med
ca. 50 skibe og omkring 80.000 containere.
Safmarine havde et godt linjenet på Syd- og
Vestafrika, hvor Maersk ikke stod stærkt, så
de to linjer komplementerede hinanden.S3)

På samme tidspunkt begyndte Malcolm
Macleans gamle rederi Sea-Land, der nu
var ejet af jernbaneselskabet CSX Corpora
tion, at tabe terræn. Rederiets skibe var ved
at være for gamle, og indtægterne var
begyndt at falde, så hvis rederiet skulle ret
tes op, krævede det nye meget store inve
steringer. Der var dog stadig store værdier i
rederiet i form afskibe, containere, havne
terminaler og linjerettigheder, men CSX
var et jernbaneselskab ikke et rederi. Det
blev derfor besluttet at dele rederiet op i
tre divisioner. Et indenlandsk rederi, der
under navnet Horizon Line, skulle drive
linjefart mellem USA og Puerto Rico, Alas
ka, Hawaii og Guam. Et internationalt containerederi, der drev linjefart på Atlanten
og Stillehavet, samt en tredje division, der
skulle drive Sea-lands havneterminaler.80
Dermed var den internationale del i
form af containerrederiet og havnetermi
nalerne skilt ud og klar til et evt. frasalg. En
naturlig køber ville være Maersk Line, der
siden 1995 havde samarbejdet tæt med SeaLand. I juli 1999 blev det da også meddelt,
at Maersk Line for en pris af 5,6 milliarder
kr. havde overtaget Sea-Land med 70 con107

M/S S. A. WATERBERG, containerskib på 50.017
tdw. leveret 1979 fra Chantier de Navale de La
Ciotat til South African Marine Corp. Ltd. I 1999
blev S. A. WATERBERG sammen med hele South
African Marine Corp, containerafdeling, Safmari
ne, overtaget af A. P. Møller. S. A. WATERBERG er
et af en serie på fem containerskibe, der i 1977-79
blev leveret fra franske værfter til Safmarine. I
2001 blev skibet døbt om til MAERSK CONSTAN
TIA. Her ses det under navnet S.A. WATERBERG
ud for Cape Town med Taffelbjerget i baggrun
den.
(Foto: A. P. Møller)

M/S S. A. WATERBERG, a container ship of 50,017
d.w.t. delivered in 1979 from Chantier de Navale de La
Ciotat to the South African Marine Corp. Ltd. In 1999
the S. A. WATERBERG, together with the entire South
African Marine Corp. Container division Safmarine,
was taken over by A. P. Mølle); The S. A. WATERBERG
is one of a series ofJive container ships that were deliv
ered from French shipyards to Safmarine in 1977-79. In
2001 the ship was renamed. MAERSK CONSTANTIA.
Bearing the name S.A. WATERBERG it can be seen here
off Cape Toiun with Table Mountain in the background.
(Photo: A. P. Møller)

tainerskibe, 200.000 containere og 16 hav
neterminaler.85* Maersk fik altså nogle ter
minaler med i købet, resten beholdt CSX
Corporation lidt endnu, hvorefter de blev
solgt til Dubai DP World.86*
De havne, Maersk overtog fra Sea-land,

blev lagt sammen med A.P. Møllers øvrige
havneterminaler, der fra 2001 blev samlet
under navnet APM Terminals.87* I årene
efter blev nye terminaler åbnet i Århus og
Yokohama, ligesom der blev erhvervet
andele i havneterminaler i Pipavav i Indi-
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en, Puerto Cabello i Venezuela, Rotterdam,
Los Angeles, Shanghai, Luanda Angola,
Qingdao Kina, Port Quasim Pakistan samt
flere andre steder. I juli 2007 åbnede
Maersk Line en ny terminal i Tanger med
1600 m kaj og 16 portalkraner, der skal sup
plere den nærliggende terminal i Algecir
as. SH) Næsten samtidigt med åbningen af
havnen i Tanger, åbnede også APM Termi
nals nye havneanlæg i Portsmouth Virgi
nia, i hvert fald uofficielt idet anlægget i
august måned tog imod sit første skib. Den
nye terminal, der bliver den tredjestørste
på USA's østkyst efter Newark og Charle
ston, har kostet omkring 2,5 milliarder kr.
Den er beregnet til at modtage 1,2 mill.
TEU om året, men den kan hurtigt udbyg
ges til at modtage 2 mill.89* I dag driver
APM Terminals 45 havne, medens 13 nye
er på vej. APM Terminals er i dag med en
markedsandel på 6,8% (2004) verdens
tredjestørste havneoperatør kun overgået
af Hutchison i Hong Kong og PSA i Singapore.9U) APM Terminals, der har sit hoved
kontor i Holland, håndterer i dag 28 milli
oner containere om året. Mellem 60 og
70% af containerne kommer fra Maersk
Line, medens resten kommer fra andre
rederier.90
Med købet af Sea-Land, der i modsæt
ning til Safmarine Container Lines N.V.,
blev lagt direkte ind under Maersk-SeaLand, som det kom til at hedde, fastslog A.
P. Møller sin position som verdens største
containerrederi. Maersk Line beskæftigede
nu omkring 250 containerskibe med ca.
600.000 containere. Målt på containere
rådede nummer to Evergreen Line over ca.
300.000 medens tre og fire P&O Nedlloyd

og MSC rådede over henholdsvis 270.000
og 225.000 containere.92*
I august 2005 foretog A. P. Møller så yderli
gere et opkøb. Denne gang det hidtil
største, idet rederiet for en pris af 2.9 milli
arder $ overtog verdens tredjestørste con
tainerrederi, P&O Nedlloyd, med 13.000
ansatte, mere end 150 containerskibe og
400.000 containere.93* Efter overtagelsen
kom Maersk-Sea-Land til at sidde på
omkring 18% af verdens containerskibsflå
de. Da det nye rederi næppe kunne hedde
Maersk- Sea-Line-P&O Nedlloyd, gled SeaLand ud og A. P. Møllers containerservice
hed igen Maersk Line.94*

Efter overtagelsen af P&O Nedlloyd var
listen over verdens ti største container rede
rier som følger:
De ti største containerrederierjanuar 2006
Antal containere
Rederi
1: Maersk
1.665.272
784.480
2: MSC
507.954
3: CMA-CGM
477.911
4: Evergreen
412.344
5: Hapag-Lloyd
346.493
6: China Shipping
331.437
7: APL (NOL)
328.794
8: Hanjin/Senator
322.326
9: COSCO
302.213
10: NYK
(Kilde: BRS-Alpaliner 2006 og Supply brain.com)
Af listen fremgår det, at Maersk Line nu er
suverænt det største containerrederi. Det
eneste amerikanske rederi, der er tilbage,
er APL, men det er ejet af NOL i Singapo
re. Evergreen Line er nu nede på en fjer
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deplads, det franske CMA-CGM ligger som
nummer tre, medens det Genevebaserede
MSC, nu er verdens næststørste container
rederi.
De ti største containerrederier sidder i
dag på ca. 49% af markedet. I perioden
1996-2006 er antallet af containere vokset
med 77,4% fra 5.150.000 til 9.135.000
TEU, og containerrederierne har udvidet
deres samlede flåder med samme procent
sats.
Kampen gælder markedsandelene, og
væksten sker via organisk vækst, men især
igennem opkøb og fusioner. Maersk Line
er forrest efter sine opkøb af først Sea-Land
og dernæst P&O Nedlloyd, men det fran
ske rederi CMA CGM har også udvist kraf
tig vækst via bl.a. opkøb af rederiet Delmas,
medens Hapag-Lloyd via opkøb af CP-Ships
har fordoblet sin markedsandel. MSC har
næsten tredoblet sin flåde, medens det
japanske rederi NYK, og for øvrigt også
MOL og K Line til dels har stået i stampe.
Det kinesiske COSCO samt Hamjin Ship
ping fra Korea er gået noget tilbage,
medens China Shipping Line har haft en
kraftig vækst.

Maersk Lines hårdeste konkurrent, MSC,
er de sidste 15 år vokset med en organisk
vækst på ca. 15% om året mod Maersk
Line, der har haft en organisk vækst på ca.
8%. MSC har en anden strategi end
Maersk, idet rederiet i højere grad satser på
billige second-hand skibe, og på et kunde
segment, hvor kunderne er tilfredse med
at få leveret varen billigt, men til et cirka
tidspunkt. Maersk satser i højere grad på
kunder, der kræver stabilitet i leverancer
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ne. Investeringerne i MSC har været store,
regnskaberne er ikke tilgængelige, men i
dag er rederiet, der i 2005 rådede over ca.
250 containerskibe, den største konkurrent
til Maersk Line, og stabile leverancer eller
ej, i de sidste 10 år er MSC via kundeaf
stemninger i Lloyds List fire gange blevet
udnævnt til det bedste containerrederi.95*
I august 2005, før Maersk overtog P&O
Nedlloyd, havde de to rederier tilsammen
en markedsandel på 17,7%.96) Købet af
P&O Nedlloyd var en satsning, container
markedet var i top, så det var dyrt, men
beregninger havde vist, at det var billigere
at købe sig til den ønskede vækst, end det
ville være, hvis man skulle have bygget det
tilsvarende antal skibe.97*
Opkøbet er måske også sket lidt hurtigt,
eller på et teknisk uheldigt tidspunkt, for
de to linjer var begge ved at udrulle et nyt
edb-system, og efter sammenslutningen
har de to nye systemer haft en del proble
mer med at tale sammen. Der gik, så vidt
man forstår, og på godt gammelt dansk
»kage« i den meget vigtige del af systemet,
hvor kunderne går ind og bestiller contai
nere til transport for sig selv og andre. Con
tainere kom ikke, de kom for sent, eller de
kom til tiden, men i den forkerte havn. I alt
skønner man, at rod i systemerne samt
P&O-kunder, der har søgt til andre rederi
er, for stadig at kunne opretholde en trans
portforbindelse via to rederier, har kostet
Maersk Line et tab, der svarer til håndte
ringen af ca. 1 million containere98*

Den 27. juni 2006 måtte A. P. Møller, til
dels grundet problemerne med samkørin

gen af Maersk Line og P&O Nedlloyd, da
også, noget usædvanligt for dette rederi,
anmelde til Københavns Fondsbørs, at
rederiet nedjusterede årets forventede
overskud med omkring 5 milliarder, og at
forventet overskud for 2006 dermed ville
blive ca. 40% lavere end overskuddet for
2005.
Uanset problemerne med de to rederier, så
var 2006 et hårdt år for containertrafikken.
Indtægterne faldt 6% medens brændstof
priserne steg med 35%. Til gengæld steg
mængden af varer mellem Asien og Europa
med 14% og mellem Asien og USA med
11%, hvilket dog i nogen grad blev mod
svaret af udbuddet af containerskibe.
Omkring årskiftet 2006/2007 begyndte det
dog at lette noget. I december blev Far
Eastern Conference enige om at hæve
fragtraterne på en TEU mellem Europa og
Asien med 1.130 kr.,ylJ) og 2007 indledtes
med pæne stigninger i fragtraterne.100* Det
skulle de også gerne, for et fald på bare 1%
koster et rederi som Maersk Line et tab på
1 milliard.1(),)
Senere blev forudsigelserne dog lidt
mere dystre, og man forventede et fald i
containerfragtraterne for både 2007, 2008
og 2009. Et fald, der sammen med Maersk
Lines faldende markedsandel specielt i
USA, kan have været med til at fremkalde
det tidlige chefskift, vi i sommeren 2007 så
i A. P. Møller.102*
Hen over sommeren kom der så nye
prognoser. 1 andet kvartal af 2007 voksede
Kinas økonomi med ca. 12% sammenlignet
med samme periode i 2006, og for ekspor
ten var stigningen på 27,6%. Der var et

samtidigt fald i forbruget i USA, men det
blev opvejet af stigende forbrug i Europa. I
juli 2007 kom så meddelelsen om, at Far
Eastern Freight Conference havde med
delt, at fragtraterne mellem Europa og
Fjernøsten skulle sættes op med 300 $ pr.
container fra de nuværende 1.550 $.103)
Hvordan det vil komme til at udvikle sig,
er derfor svært at sige, for tallene svinger
en del fra måned til måned. Hovedproble
met drejer sig om mængden af tonnage
over for udbud og efterspørgsel. En tom
melfingerregel siger, at hvis den økonomi
ske vækst er på f.eks. 3%, så vil verdens
handelen stige med 6% og behovet for
containertransport med 9%.104* Omvendt
vil det så sige, at hvis væksten i container
transport som forventet vil stige med 14,7
% i 2007, så skal den økonomiske vækst
samme år være 4,9%, før det løber rundt.
Så må fremtiden så vise, om det kommer til
at holde stik.

Et meget vigtigt konkurrenceelement
fremover kan også blive APM Terminals
og ejerskabet til havne. For med stignin
gen i antallet af containerskibe kan man
nemt risikere, at der bliver mangel på
kajplads i containerhavnene. Med ejerska
bet til alle de havne og terminaler, der er
ejet af APM Terminals, har Maersk Line
sikret sig, at uanset hvordan det kommer
til at gå, så kan Maersk Lines skibe altid
komme til kaj til tiden og få losset og
lastet. Det sikrer, at kunderne får deres
containere hurtigst muligt og til tiden,
hvad rederier, der ikke har ejerskab til
egne havnefaciliteter, vil have betydeligt
sværere ved at garantere.
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M/S AXEL MÆRSK containerskib leveret 2003 til
Maersk Line fra værftet i Linclø. Skibet der er på
109.000 tdw., kan medføre 6.600 TEU inklusive
700 reeferplugs og har desuden aptering til 10
kadetter. Her ses AXEL MÆRSK syd for Seattle
med Mt. Rainier i baggrunden.
(Foto: A. P. Møller)
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M/S AXEL M/ERSK, a container ship delivered in
2003 to Maersk Line from the Lindø Shipyard. The
ship, which is 109,000 d.w.t., can carry 6,600 TEU
including 700 reefer plugs, and. as well as this has
accommodation for 10 cadets. Here the AXEL M/ERSK
can be seen south of Seattle with Mt. Rainier in the back
ground. (Photo: A. P Møller)

Jo længere og mere usikker transporttid
man har, jo større er man nød til at have sit
lager, og det er dyrt. Så dyrt at flere kunder
er villige til at betale ekstra for en hurtig og
sikker leverance. Det kan være baggrunden
for, at Maersk Line i januar 2007 annonce
rede en ny ekspresrute mellem Kina og
Europa, hvor varerne kunne være fremme
på kun 21 dage.105)

Det er derfor alt for tidligt at sige noget
om, hvordan det på sigt vil komme til at gå
med sammenlægningen af Maersk Line og
P&O Nedlloyd. I Maersk tror man dog på
fremtiden, så 2006 var også året, hvor rede
riet modtog EMMA MÆRSK på 156.097
tdw., der er anset som verdens største con
tainerskib. Motoren leverer 110.000 bhk,
der sikrer, at skibet kan holde en service
fart på 25 knob. Skibet har, som der er tra
dition for i rederiet A. P. Møller, kun én
skrue - og sikken en - den er støbt i
Mecklenburg, har 6 blade og vejer 131,5
ton. Diameteren er 9,6 meter, så de måtte
fjerne den ene række træer i en allé, for at
få den ud fra fabrikken. Når den drejer,
foregår rotationen ved spidsen af propel
bladene med 53 m/s eller 191 km. i timen.
Skrueakslen er 120 meter lang og vejer 605
ton, men det er der plads til, for EMMA
MÆRSK er næsten 400 meter langt, og det
laster 11.000 TEU, officielt. I virkeligheden
ligger det måske omkring 12-14.000
TEU.1()G)
Conlainerrevolulionen
For ca. 50 år siden tilbragte et traditionelt
stykgodsskib omkring 50% af tiden i havn.
En traditionel kran kunne tage fra to til

fem tons, og et gæng på ni mand kunne
håndtere ti tons i timen. Åbning af luger,
»re-stowing« af gods i lasten, dårligt vejr og
pauser kunne tage omkring 20%, så i reali
teten blev der kun arbejdet 80% af arbejds
tiden, og håndteret gods i timen blev der
med ca. otte tons.107) Hertil skulle man så
lægge skader på godset, fra uhensigtsmæs
sig stuvning, uheld og til skader forårsaget
af »hooks«. Svind eller simpelt tyveri kræve
de også sin del.
At have et traditionelt stykgodsskib lig
gende i havn var dyrt. Skibe tjener som
bekendt ingen penge, medens de ligger
stille, og hvad værre var, udgifterne til hav
neophold blev ved med at stige. Efter 1960
tog stigningen for alvor fart, hvad kan ses af
nedenstående tabel over havneudgifter
1870-1970.
(Indekstallene er udregnet efter 1870-priser)
1870
100
1940
468
1960
647
1970 1989
(Kilde: Conway History of the Ship side 42)

Mere end halvdelen af driftsomkostninger
ne ved det enkelte skib blev slugt af løn
ninger til søfolk og havnearbejdere. Samlet
kostede havneudgifter op imod 70% af ski
bets driftsomkostninger. På baggrund af de
tal, og undersøgelsen nævnt på side 76, der
viste, at det i flere tilfælde var billigere at
sende godset med fly end med skib, kan
det ikke undre, at den international
søtransport omkring 1970 var klar til en
større omvæltning, og det var, hvad der ske
te med introduktionen af containeren.
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M/S EMMA MÆRSK, containerskib leveret til
Maersk Line i 2006 fra værftet i Lindø. EMMA
MÆRSK, der er på 156.907 tdw., er p.t. verdens
største containerskib. Skibets maskine er en die
selmotor på 14 cylindere med 110.000 HK fra fin
ske Wärtsilä, hvilket giver skibet en marchhastig
hed på 22 knob.
Officielt kan skibet medføre 11.000 TEU, men
inden for branchen anslås det, at skibe måske kan
laste op imod 14.000 TEU. Usikkerheden skyldes,
at man i Maersk Line beregner kapacitet ud fra en
gennemsnitsvægt pr. container på 14 tons,
medens man i andre rederier beregner kapacite
ten ud fra det antal containere, der fysisk er plads
til om bord i skibet.
Verdens næststørste containerskib er XIN LOS
ANGELES, der i 2006 blev leveret til China Ship
ping Company fra Samsung Heavy Industries Ltd.
Korea. XIN LOS ANGELES er det. første af en
serie på otte skibe på 115.000 tdw., der kan laste
ca. 9.960 TEU. Flere andre containerrcdcricr har
også skibe i ordre i størrelsen ca. 11-12.000 TEU.
Containerskibe er dog, sammenlignet med tradi
tionelt byggede skibe, meget åbne konstruktioner
med meget store lasteluger. Der opstår derfor
nemt problemer med de belastninger og vridnin
ger, som så store containerskibe kommer ud for,
når de går gennem søen. På den baggrund er det
derfor et spørgsmål, om containerskibe i de nær
meste år vil blive meget større end disse.
(Foto: A. P. Møller)
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M/S EMMA MÆRSK, a container ship delivered to
Maersk Line in 2006 from the Lindø Shipyard. The
EMMA MÆRSK, which is 156,907 d.w.t., is at the
moment the world's largest container ship. The ship's
engine is a 14-cylinder diesel engine with 110,000 h.p.
from the Finnish Wärtsilä yard, which gives the ship a
cruising speed of 22 knots. Officially the ship can carry
11,000 TEU, but in the shipping branch it is estimated,
that it might be able to carry as many as 14,000 TEU.
The uncertainty is due to the fact that Maersk Line cal
culate their ships' capacity on the basis of an average
iveight per container of 14 tons, whereas other shipping
companies calculate their ships ' capacity on the basis of
the number of containers that there is physically room for
on board the ship.
The world's second largest container ship is XIN LOS
ANGELES, which was delivered to the China Shipping
Company in 2006 from Samsung Heavy Industries
Ltd., Korea. XIN LOS ANGELES is the first of a series
of eight ships of 115,000 d.w.t. that can carry 9,960
TEU. Several other container shipping companies also
have ships on order with capacities around. 11,000 12,000 TEU. Compared with traditionally built ships,
however, container ships are very open constructions
with very large cargo hatches. This means that problems
can easily arise with the strains and torsional stress that
such large container ships are subject to when they sail
the seas. In the light of this one could ask whether it is
likely that container ships will get much bigger than these
in the coming years.
(Photo: A. P. Møller)

Malcolm Maclean fik æren for at have
opfundet den, men det var nok tiden, og
ikke mindst omkostningerne forbundet
med havneophold, der var den egentlige
opfinder.

Med introduktionen af containeren faldt
den tid, et skib tilbragte i havn, fra omkring
50% til under 10%, og transportudgifterne
faldt til under 1% af varens pris. Den
mængde gods et gæng havnearbejdere
kunne håndtere steg med mere end tyve
gange, og man havde derfor også beregnet,
at containerne ville reducere behovet for
havnearbejdere med ca. 30%. Det rigtige
tal blev omkring 75%.
Til gengæld krævede overgangen til con
tainertrafik så store investeringer, at mange
rederier ikke havde råd til at være med. Fle
re bukkede under, medens andre, som vi
har set ovenfor, blev opkøbt eller opslugt af
andre. Der skulle investeres i dyre celle
containerskibe, kraner, kajanlæg og contai
nere. Af de sidste skulle man have mange rigtig mange - i Maersk Line regner man
med at 33% af linjens containere befinder
sig om bord i skibene. 33% står parkeret i
havne eller hos kunder, medens 33% befin
der sig under transport med jernbane eller
lastbil. Alene det sidste kræver omkring
300.000 lastbiler.1(,K)
Med containeren faldt transportprisen så
meget, at der ikke mere er et naturligt til
hørsforhold mellem produktions- og for
brugssted. Varerne kan nu produceres, der
hvor det er billigst, og derefter sendes med
containere til det sted, hvor de skal forbru
ges. Et par sko til 35 $ kan transporteres fra

Asien til USA for kun 34 cent. For et fjern
syn er prisen ca. 11 $ og for en motorcykel
90 i109’
Prisfaldet på transport var så stort, at pro
duktionen begyndte at flytte ud fra Europa
og USA til specielt Fjernøsten, hvor nye
fabrikker skød og skyder op overalt i Korea,
Indien, Vietnam, Thailand og ikke mindst i
Kina. Det betyder dog ikke, at f.eks. et
fjernsyn så bliver produceret på en bestemt
fabrik, men mere at alle underkomponen
ter til fjernsynet bliver produceret nøjag
tigt det sted, hvor den underkomponent
bliver produceret bedst og billigst. Alle
underkomponenter bliver derefter sendt
rundt med containere til de andre produk
tionssteder og efterhånden får man så byg
get et helt fjernsyn. Alene delene til en sko,
kan blive produceret op til tyve forskellige
steder, førend de bliver samlet til en hel
sko.
Underkomponenter til bilfabrikkerne i
Europa og USA bliver produceret ude i Asi
en, og ikke alene det, men med den forsy
ningssikkerhed, der ligger i containertra
fikken, er lageret også placeret ude i Asien,
hvorfra delene bliver sendt til fabrikkerne i
Europa og USA i takt med, at de skal bru
gers.
Containertrafikken flyttede de amerikan
ske og europæiske fabrikker ud til Asien.
Tøj, fjernsyn, pc-ere, mobiltelefoner, lege
tøj, ikke mindst Barbiedukker, bliver nu
produceret i Asien og sendt med containe
re til Europa og USA. Byen Dongguan i
Kina, en by de færreste i USA eller Europa
har hørt om, producerer i dag ca. 40% af
alle de joggingsko, der bliver solgt i USA,
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medens området Dalang i samme by pro
ducerer ca. 300 mill, sweatere om året,
hvoraf de 200 mill, bliver solgt i USA.11())
Det var containeren, der åbnede op for, at
Dongguan og Dalang og mange andre byer
kunne få indledt en industrialisering og en
industriproduktion, der har fået hele ver
den som markeder. Ligesom det var contai
neren, der åbnede op for, at vi alle nu kan
købe stort set alt overalt. Heineken øl fin
des nu i ethvert supermarked i USA, lige
som Millers Genuine Draft kan findes i
stort set ethvert supermarked i Europa,
sammen med bøffer fra Texas eller Argen
tina, eksotiske grøntsager, legetøj, fjernsyn
og pc-ere samt alle former for sko og tek
stiler.
En af årsagerne til, at Maersk Line lægger
deres nye store havneterminal på Østky
sten af USA i Portsmouth Virginia, er da
også, at supermarkedskæden Wal-Mart har
fordelingscentret for hele USAs østkyst i
Virginia.
Hele butikskæder er blevet opbygget
mere eller mindre på basis af den billige
containerimport fra Østen eller andre ste
der. Butikker som Hennes & Mauritz, Jysk
Sengetøjslager, Bauhaus, Silvan eller bare
midterrabatten frem til kasseapparatet i
vores lokale Netto kan alle sammen takke
containeren for deres tilstedeværelse i
vores samfund.
Kina er hovedproducenten, men allerede
nu er der så småt ved at vise sig tegn på, at
arbejdere og funktionærer i Kina i lighed
med tidligere Japan og Sydkorea nu er ved
at få så store lønstigninger, at produktio
nen er ved at blive for dyr. Kina er begyndt
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sin opstigning mod højere velfærd og en
mere avanceret teknologi og produktion,
medens produktionen af de billige masse
varer søger mod nye og billigere produkti
onssteder.

At produktionen er flyttet ud, og på en helt
ny måde har bragt Asien ind som en vigtig
del af verdensproduktionen og -handelen,
ses også af følgende tabel over verdens
største containerhavne fra 2005:
Antal containere
håndteret i millioner
1: Singapore
23.192
2: Hong Kong (Kina)
22.427
3: Shanghai (Kina)
18.084
4: Shenzhen (Kina)
16.197
5: Busan (Sydkorea)
11.843
6: Kaohsiung (Taiwan)
9.471
7: Rotterdam (Holland)
9.287
8: Hamburg (Tyskland)
8.088
9: Dubai (Arabiske Emirater)
7.619
10: Los Angeles (USA)
7.485
11 : Long Beach (USA)
6.710
12: Antwerpen (Belgien)
6.482
13. Quingdao (Kina)
6.307
14: Klang (Malaysia)
5.544
15: Ningbo (Kina)
5.208
Havn

50: Melbourne (Australien)

1.863

(Kilde: Wikipedia, the free encyclopedia)

Af' listen fremgår det, at fem ud af femten
havne er kinesiske. Største havn uden for
Asien er dobbelthavnen Los Angeles/Long
Beach, der nok burde ligge på en delt
femteplads, samt Rotterdam på en syven
deplads. Newark ligger som nr. 17 og er

dermed uden for listen. Englands største
containerhavn Felixstowe, ligger som nr.
29, Frankrigs største containerhavn, Le
Havre, ligger som nr. 38. Den forholdsvis
ukendte Italienske containerhavn, Gioia
Tauro, helt nede på sydspidsen, ligger som
nr. 26, hvilket gør den til Europas sjettes
tørste containerhavn, medens Maersk
Lines containerhavn i Algeciras er nummer
25. Til sammenligning kan nævnes, at
Skandinaviens største containerhavn Göte
borg i 2005 håndterede 788.000 containe
re. hvilket svarer til ca. 40% af de containe
re, der håndteres af listens nr. 50 Melbour
ne.11”

Det er heller ikke småting, et containerskib
kan have med sig. Da EMMA MÆRSK i
november kom til Felixstowe for første
gang på sin jomfrurejse fra Fjernøsten til
Europa, blev der losset 3.000 containere. I
dem var bl.a. 12.300 MP-3 afspillere, 101
lædersofaer, 19.500 herre- og drengestrøm
per, 2.900 pige T-shirts samt 17 containere,
der hver indeholdt 14 tons sudokuspil,
radiostyrede biler og andet legetøj.1121
Og de mange tomme containere, der skal
retur? Så vidt man kan skønne, er ØK s
gamle hovedpine ved at være løst. For i dag
produceres nye containere i Kina så billigt,

at det er billigere et lade de tomme contai
nere stå tilbage i Europa, hvor de med
tiden vel kan danne basis for en ny »scrap
iron« fart mellem Europa og Fjernøsten,
og så købe nye containere til de store con
tainerskibe, hver gang de er i Kina.

Siden 1960'erne har den vestlige verden
ivrigt diskuteret den bedste vej for den
Tredje Verden, når det gjaldt udviklingen
frem mod økonomisk vækst og velstand.
Spørgsmålet var vigtigt og blev hurtigt en
del af Den kolde Krig og konfrontationen
mellem Øst og Vest og mellem kommunis
me og kapitalisme. Der blev debatteret
ivrigt af politikere, kommentatorer og for
skere. Der blev ført krige både åbne med
hære og lukkede via de forskellige landes
efterretningstjenester, medens begge sider
arbejdede på højtryk for at sikre, at det
blev deres ideologi, der kom til at forme
fremtiden for de pågældende områder.
I dag begynder vi så småt at være klar
over, at den bedste og hurtigste vej mod
målet, nok ikke ligger i at følge den ene
eller den anden ideologi, men at løsningen
måske skal findes i en aluminiumsboks
med standardmålene: 20 fod lang, 8 fod
bred og 8 fod 6 inches høj.
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Summary

Containers, in the form of standardised pre-fabri
cated boxes, jars or barrels have been known to us
throughout most of our history. We could name
the amphorae of the Mediterranean or the her
ring barrels of the Skåne Market. From 16th cen
tury Portugal we have hollowed out coconuts that
were used for transporting pepper, and from ear
ly 20th century England we have small containers
that could be carried both by ship and rail.
A shipping company called Seatrain was founded
in the USA in 1929 that started a line service
between New York and New Orleans. It was served
by former tankers, which had been rebuilt so that
all four decks could carry railway carriages, when
these were lifted aboard by specially built cranes.
In 1951 the Danish shipping company DFDS
began carrying containers on their domestic
routes. The company’s two ships, M/S RIBERHUS and M/S AXELHUS, were built as tradition
al cargo ships, but now they began carrying crates
that were painted blue (E-containers) as part of
the company’s new policy “from door to door with
DFDS.”
The world’s first actual container shipping com
pany was the American company Sea-Land. On
26th April 1956 the company’s first container
ship, S/T IDEAL-X, a rebuilt tanker with 58 spe
cially built containers standing in one layer on the
deck, departed from Newark. The following year
the world’s first specially built cellular container
ship, GATEWAY CITY, also sailed from Newark
The introduction of cellular container ships led to
a complete reorganisation in the transport of gen
eral cargo. The ship had to be rebuilt, or if it was
newly built it had to be designed with cell division
all the way down through the hull, where the con
tainers could be piled on top of each other in a
stable fashion. In the case of deck containers a
method had to be found whereby they could be
fastened together in a safe way when they were

piled on top of each other as deck cargo.
All over the world harbours had to be rebuilt,
from harbours with warehouses along the quays to
harbours with large open parking areas where
there was room for thousands of parked contain
ers. Many harbours were phased out in favour of
others, and in general a development began
whereby the old centrally located harbours were
replaced by new ones located far outside the
towns, with easy access by motorway or railway,
and where there was room for the large parking
areas that containers needed.
The introduction of containers meant that the
ships could be used much more efficiently. The
time spent in harbour fell from about 50 % to
under 10 %. Efficiency in loading and unloading
increased 15 to 20 times, and the number of dock
ers that were needed was reduced by about 75 %.
The price of transport fell to less than 1 % of the
price of the product, which meant that produc
tion was moved to the place where the individual
product or component could be produced the
cheapest. The increased stability and safety of
transport enabled factories in Europe and the
USA to have their stores of components in Asia,
from where they were shipped to Europe or the
USA as they were needed in the production pro
cess.
The first actual container shipping company SeaLand was located in the USA and it was soon fol
lowed by several American container shipping
companies. Gradually shipping companies in
Europe and Asia followed suit, while a large num
ber of the original American container shipping
companies disappeared. Reorganisation for con
tainer transport required very large investments.
Many companies could not manage the reorgani
sation, and as a result they had to shut down or
were taken over by other companies, while other
companies stayed in business by merging their
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container divisions. The shipping company U.S.
Lines went bankrupt and the American President
Line was taken over by the Neptune Orient Line
in Singapore. In Japan the country’s six largest
shipping companies were merged into three com
panies, in France two of the country’s largest ship
ping companies were merged, in Germany the
shipping companies Hapag and Norddeutsche
Lloyd merged, and in England the P&O contain
er division merged with the Dutch NedLloyd.
Elsewhere large shipping companies were built up
based on container traffic, e.g. in Taiwan the ship
ping company Evergreen Line, in China COSCO
and China Shipping Company and in Europe a
completely new shipping company was founded,
the Mediterranean Shipping Company, which
today is the world’s second largest container ship
ping company.
The first Danish shipping company to venture
into container traffic was Østasiatisk Kompagni
(EAC), and they were later followed by A.P.
Møller. The latter managed well enough, but the
EAC ran into greater and greater difficulties, until
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the company’s container traffic was taken over by
A.P. Møller’s container division Maersk Line in
1993.
As well as the EAC Maersk Line also bought up
Sea-Land, and this was followed later by the pur
chase of the South African container shipping
company Safmarine and in 2005 the largest
takeover so far, when A.P. Møller purchased P&O
NedLloyd.
Today Maersk Line is the world’s largest contain
er shipping company, just as A.P. Møller with its
APM Terminals is the world’s third largest har
bour operator. This ensures that the shipping
company not only always has harbour space for its
own ships, but also that it can still make a profit
from container transport in times of economic
uncertainty, no matter whose ships are being
handled in the harbours operated by APM Termi
nals. This can be of great importance as things
look today, when both prices and the market for
container traffic are uncertain, and the final con
solidation and selection of its future participants
has not yet been determined.
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Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
Beretning for 2006

Indledning
I løbet af 2006 er der blevet arbejdet
intenst med at tage de første skridt mod
realiseringen af Det Nye Søfartsmuseum.
Hermed er det både sagt, at der skal tages
flere, før vi er i mål, og at det undervejs vil
være oplagt at overveje et nyt navn til Han
dels- og Søfartsmuseet.
Den første konkrete opgave til museets
rådgiver COWI A/S var en teknisk vurde
ring af dokkens bevaringstilstand med for
slag til dens stabilisering og tilhørende øko
nomiske overslag. Heldigvis viste ingen
iørernes undersøgelser og beregninger, at
det lader sig gøre.
Resten af året har opgaven først og frem
mest været at tilvejebringe det tekniske,
planmæssige og økonomiske grundlag for
at kunne udbyde en arkitektkonkurrence.
Også til denne proces er COWI valgt som
museets rådgiver, men det har ikke kunne
fritage museets formand og næstformand
for en meget omfattende mødeaktivitet. En
nyt søfartsmuseum i en tørdok på kanten af
Kron borgs volde til den ene side, og med
det kommunale Kulturværft til den anden
side, er en yderst spændende og komplice
ret opgave, og mange forskellige interes
senter skal rådspørges undervejs. Det var
derfor med meget stor glæde, at museet i
efteråret modtog meddelelsen om, at fire
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maritime fonde havde besluttet at bevillige
i alt 6 millioner kr. til at afholde en arki
tektkonkurrence og bearbejde resultaterne
herfra. Ved årsskiftet så det ud til, at kun få
hurdler skulle forceres, for at museet kun
ne sende konkurrencen i EU-udbud i janu
ar 2007.
Den følgende beretning for 2006 kan
læses som en skildring af et års aktiviteter,
men den kan også anskues som en række
eksempler på, hvordan museet søger at for
berede sig til ny rammer og virkemåder.
Samlingerne
Indsamling og registrering
Museets samlinger forøges fortrinsvis
gennem gaver fra enkeltpersoner, organi
sationer eller institutioner. I 2006 modtog
museet med glæde tillige 40.000 kr. fra
Revisor civiløkonom Gerhard Møller-Nielsen og hustru Kirsten Møller-Nielsen, født
Østeds Mindelegat, som gjorde det muligt
at erhverve et skibsportræt af S/S ALSIA,
og at konservere gaven samt to andre skibs
portrætter.
Årets samlede høst af gaver fremgår af
gavelisten efter beretningen.
Tilvæksten af genstande registreres nu
direkte i det nationale system Regin, og
desuden overføres gradvist oplysninger fra
de håndskrevne folioprotokoller om muse

ets ældre og omfattende samlinger. Foto
grafier registreres i billeddatabasen Pho
toware.
Museumsinspektør Kåre Lauring har det
overordnede ansvar for registrering, og
som medarbejdere har han både fastansat
te og projektansatte. I årets løb har Merete
og Jørgen Marcussen tillige som frivillige
ydet en stor indsats vedrørende specialsam
lingen af søkort og landkort.
Ved udgangen af året forelå der således
en digital registrant med blandt andet
2.731 stk. søkort og landkort. 516 afkorte
ne er blevet nyregistrerede, og der er i for
bindelse hermed vundet ny indsigt i, hvor
mangle sjældne og værdifulde kort samlin
gen rummer.
Den retrospektive inddatering har i år i
øvrigt omfattet ca. 250 skibsmodeller og ca.
100 andre genstande. For at kunne frem
skynde den retrospektive inddatering søgte
museet i november Kulturarvsstyrelsen om
andel i den nyoprettede Kulturbevarings
pulje. Der er søgt om 210.000 kr., og der
kan forventes et svar i februar 2007.
Digitaliseringen er ressourcekrævende,
men den har forsat høj prioritet, da den
øger tilgængeligheden til samlingerne, og
da den desuden er en forudsætning for at
udnytte de digitale mediers nye formid
lingsformer.

Foto- og tegningsarkiv
Arkivet omfatter p.t. ca. 200.000 stk. foto
grafier, og det vedligeholdes af museumsas
sistent Henriette Gavnholdt Jakobsen, der
er bibliotekaruddannet.
Den digitale del, der er søgbar via muse
et hjemmeside, er blevet forøget med

omkring 2.000 billeder, hvoraf ca. 1.300
stk. udgør den sidste del af en stor gave fra
ØK, som museet modtog i 2005.
En betydelig del af de mange forespørg
sler gennem e-mails, breve, personlige hen
vendelser eller pr. telefon kommer først til
arkivet, som i årets løb har besvaret ca. 600
henvendelser.
Desuden bidrager arkivet til museets
egne udstillinger og udgivelser.
Tegningssamlingen omfatter 40.800 stk.
skibskonstruktionstegninger.
Henriette Gavnholdt har i beretningsåret
udarbejdet en forbedret version af den cdrom med Christian Nielsens konstruktions
tegninger, som museet har til salg.
Museumssekretær Lone K. Kristiansen har
assisteret med indscanning af fotografier.
Stud.mag. Thorbjørn Thaarup har assi
steret med indscanning og tekstning af
fotografier, besvarelse af forespørgsler og
mindre forbedringer i udstillingen.

Bibliotek
Biblioteket er blevet beriget med den hidtil
største boggave på 418 bøger og tidsskrif
ter, som Charlotte Blay har skænket til
museet efter sin far Kaj Lunds død. Bøger
ne er i meget fin stand, og de dækker nog
le mangler i vores samlinger.
I alt er biblioteket vokset med 631 bøger,
hvoraf 138 er indkøbte.
En samlet fortegnelse over årets boggaver
findes efter beretningen.
Bibliotekar Kenneth Roy Henriksen har i
årets løb udbygget det digitale katalog med
1.400 poster, så det nu omfatter i alt 7.748
poster. Kataloget er søgbart via museets
hjemmeside.
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Hugo Larsen: Nanny med barn.
Oliemaleri St. Thomas 1905.
(Foto H&S)

Hugo Larsen: Nanny with child.
Oil painting St. Thomas 1905.
(Photo DMM)

Biblioteket kan tilbyde læsepladser, men
har ikke ressourcer til at administrere
udlånsvirksomhed.
Der er i årets løb besvaret ca. 150 fore
spørgsler, fortrinsvis via e-mail og telefon.
Henriette Gavnholdt assisterer en dag
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om ugen på biblioteket, hvor hun er
begyndt at registrere alle artikler fra muse
ets årbøger. I løbet af 2007 forventes opga
ven at være afsluttet, således at artiklerne
kan søges via det digitale katalog og muse
ets hjemmeside.

Bevaring
Museets mangeårige konservator og dyk
ker Mads Gulløv var i begyndelsen af 2006
ramt af sygdom, og han besluttede at sige
op pr. l.maj. Museet nye konservator Line
Hallbjørnsson tiltrådte den 1. september.
Hun har fået sin uddannelse som kulturhi
storisk konserveringstekniker i England,
hvor hun også efterfølgende har arbejdet.
Det meste af museets malerikonservering
har en årrække været varetaget af Fælles
konserveringen, men for eventuelt at kun
ne omprioritere konserveringsindsatsen
med henblik på udstillingerne i Det Nye
Søfartsmuseum, går museet i 2007 ned på
en halv andel, og er derefter frit stillet.
I 2006 har museet fået konserveret de tre
skibsportrætter KÖNIGEN CAROLINE
AMALIE ( H&S 501:49), S/S HARCROSS
(H&S 2123:51) og S/S ASIA (H&S
2001:0012).
Nyregistreringen af museets søkort gav et
solidt fagligt grundlag for, at museet kunne
søge Kulturarvsstyrelsen om tilskud fra pul
jen til bevaring af ENB - genstande (Ene
stående National Bevaringsværdighed) .
Med 36.000 kr. fra Kulturarvsstyrelsen og
40.000 kr. fra museets Venneselskab kunne
et udvalg af de mest sjældne søkort og
søkortatlas derfor restaureres.
Som rekvireret opgave har museet efter
set, renset og restaureret i alt 19 skibsmo
deller for Søfartsstyrelsen, og har desuden
haft en større opgave for en privat kunde.
Alle opgaver er udført af modelrestaurator
Anders Favrholdt.
Museets fryser har været anvendt til en
rekvireret opgave for Værløse Museum.
Efter sin tiltræden indledte Line Hall

bjørnsson med en oprydning og rengøring
i magasinet og på konserveringsværkste
det. Klimamåling i magasinet er genopta
get, og malerier, der er kommet tilbage
efter at have været langtidsdeponerede på
Orlogsmuseet, er hængt på plads. Desuden
har hun varetaget afleveringen af de man
ge privatejede malerier og tegninger fra
sommerens særudstilling ”Hugo Larsen i
Dansk Vestindien 1904-07.”
1 efteråret er der udarbejdet en vejled
ning om den rette håndtering af museums
genstande, som i begyndelse af 2007 vil bli
ve fulgt op af et internt kursus for alle
ansatte i samme emne.
Desuden har konservatoren medvirket
ved et pilotprojekt, der havde til formål at
vurdere tid og pris, såfremt alle museets
skibsmodeller og skibsportrætter i udstil
ling og magasin skal affotograferes.
Til projektet havde museet fået 30.000 kr.
fra Hempels Fond, og for fotograferingen
stod Pernille Klemp. Udvalget omfatter
133 optagelser, hvoraf 15 gengiver skibs
modeller og resten skibsportrætter. Foru
den den direkte nytte af de digitale opta
gelser, har pilotprojektet vist, at en fotograf
på en arbejdsdag i gennemsnit kan lave 25
optagelser af skibsportrætter eller 11 opta
gelser af skibsmodeller under forudsæt
ning af, at 1-2 medhjælpere er til rådighed.
En affotografering af alle skibsmodeller
(600 stk.) ville således tage 55 arbejdsdage
for fotografen, og til alle skibsportrætter
(950 stk.) ville der være brug for en foto
graf i 38 arbejdsdage.

Formidling
Museets formidling har mange former, og i
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praksis inddrages næsten alle medarbejde
re i processen med at give såvel udstillin
gernes besøgende, som museets mange
andre brugere et godt indtryk af, hvad
museet har at byde på.
En del af disse kontakter har en ind
tægtsside i form af entrebilletter, salg gen
nem museumsbutikken eller ved salg af
fotografier og konstruktionstegninger,
mens de fleste kan anskues som den servi
ce en offentlig institution bør yde, eller
som en investering i fremtidens publikum.

Når det opgøres i tal, har museet således
haft omtrent 750 faglige forespørgsler, som
kan være enkle spørgsmål, der klares på
medarbejderes paratviden, eller være opga
ver hvor flere registre, bøger eller ældre
kolleger inddrages. De digitale registre er
her med til at reducere tidsforbruget.
Det elektroniske nyhedsbrev, som man
gratis kan tilmelde sig på museets hjemme
side, har omtrent 500 abonnenter. Det har
også i år haft cand.mag. Benjamin Asmus
sen som redaktør.
I udstillingerne har museet haft 41.076
besøgende (2005: 39.850).

Entreindtægten ligger markant over de
budgetterede 710.000 kr., og fordeler sig
således:
Afregning fra det
fælles Velkomstcenter
717.892 kr.
Medlemskab af
Copenhagen Card
87.266 kr.
Egne omvisninger
14.000 kr.
Kompensation for gratis adgang
for unge under 18 år
46.518 kr.
Ialt
866.216 kr.
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Antallet af besøgende på museets hjemme
side wwAV.maritime-museum.dk er vokset
næsten eksplosivt til 108.000 (2005: 40.300
besøgende) - et resultat som utvivlsom skyl
des museets målrettede arbejde med at
ajourføre og fortsat udvikle hjemmesidens
indhold. Administrationschef Ulla-Britta
Hansen har det overordnede ansvar for ITudviklingen, to medarbejdere er inddraget
som assisterende webmastere. Der er hen
tet ekstern assistance hos firmaet PAGE
A/S, og flere medarbejdere har bidraget
med det faglige indhold. Her har især
artiklerne fra museets formidlingshefter
været populære, og i gennemsnit blev hver
af de ni artikler hentet over 100 gange om
ugen på hjemmesiden.
Udstillinger
De besøgende har i år kunne se tre særud
stillinger.
Udstillingen fra efteråret 2005 med sjæld
ne og gamle fotografier fra Københavns
havn, der var udvalgt og tekstet af muse
umsinspektør Kåre Lauring, blev forlænget
til den 30.4.2006. Udstillingen vil i 2007 bli
ve vist i København.
I perioden 24.5. til 17.9. vistes kunstud
stillingen ”Hugo Larsen i Dansk Vestindien
1904-1907.”
Den relativt ukendte maler var som ung
tre år i Dansk Vestindien, og lyset, landska
bet og ikke mindst øernes befolkning har
tydeligvis inspireret til nogle af hans bedste
værker, hvoraf Handels- og Søfartsmuseet
ejer tre. Udstillingen havde først været vist
på Øregård Museum, hvis medarbejdere
med stor hjælpsomhed sikrede, at de man
ge privatejede værker også kunne vises på

Handels- og Søfartsmuseet. Cand.mag.
Steen Schøn var museets ankermand på
projektet.
Den tredje særudstilling knytter sig til
den aktuelle interesse for videnskabelige
jordomsejlinger.
Museet har en fornem samling akvareller
fremstillet af P. A. Plum, der var tegner på
den først GALATHEA-ekspedition, hvor
han blandt andet var meget optaget af at
skildre det eksotiske folkeliv.
Udstillingen, der åbnede den 13.10., fik
titlen ’Jorden rundt med GALATHEA,
Akvareller af P. A. Plum 1845-47”. Muse
umsinspektør Kåre Lauring var den fagligt
ansvarlige for projektet, og et udvalg af P.
A. Plums tegninger vil ligeledes kunne ses i
København i foråret 2007.
I Den Maritime Uge 27.3. til 2.4., der hav
de europæisk skibsbygning som tema,
vistes en film om bygning af m/s KLINT
HOLM i årene 1949-50 i Frederikshavn i
museets permanente udstilling.

Publikationer
Museet har som sædvanligt udgivet en
årbog med Kåre Lauring, Hans Jeppesen
og Jørgen Marcussen i redaktionen, og
sidstnævte som effektiv redaktionssekretær.
Venneselskabet har også som sædvanligt
finansieret trykudgifterne hertil.
Desuden har museet i anledning af
Renæssanceåret udgivet formidlingsheftet
”At finde vej til søs - fire indblik i Renæs
sancens søfart”. De fire artikler er skrevet af
cand.mag. Benjamin Asmussen, cand.mag.
Steen Schøn, stud.mag. Thorbjørn Thaarup og navigatør Jørgen Marcussen med
førstnævnte som redaktør. Artiklerne kan

tillige downloades fra museets hjemmeside.
Kåre Lauring har i 2006 publiceret:
”Københavns Havn 1840-1940” på forla
get Gyldendal.
Artiklen ”København-Canton tur/retur”,
i udstillingskataloget til Skatte fra Kejserens
Kina, som produceredes af Det Kongelige
Sølvkammer.
Artilden ”Flådens værste fjende - om
skørbug”, i Alt om Historie nr. 2, 2005.
Benjamin Asmussen har skrevet artiklen
”Jomfrurejse uden røg og damp” om M/S
SELANDIA til Alt om Historie.

Udlån af genstande
Der har i årets løb været udlånt genstande til:
Arbejdermuseet, Cinema Centret Helsin
gør, Dampskibsselskabet NORDEN A/S,
Det Kongelige Bibliotek, Dragør Museum,
Flynderupgårdmusect, Fränkische Stiftun
gen zu Halle, Gilleleje Museum, Kunstcen
tret Silkeborg Bad, Københavns Bymuse
um, Malmøs Museer, Museet for Danmarks
Frihedskamp, Nationalmuseet, Roskilde
Museum, Ship Pax Information, Øregård
Museum.
Radio og TV
Hans Jeppesen har den 21.7. medvirket i
DR Klassisk om søfolks overtro og den 29.7.
i DR2 om Den Flyvende Hollænder.
Kåre Lauring har den 20.9. medvirket i
DR2 Deadline og den 22.9. i DR1 om
Københavns Havn.

Omvisninger og foredrag
Der er gennemført 20 omvisninger af Hans
Jeppesen, Kåre Lauring og Benjamin
Asmussen.
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Kåre Lauring har den 30.3. afholdt fore
drag i København ved generalforsamlingen
i Tryg Vesta.
Benjamin Asmussen har den 14.3. holdt
foredrag på Plejecentret Poppelgården i
Snekkersten, og den 29.4. på 17. Maritimhi
storiske Konference i Jaruplund i Sydslesvig.
Skoletjeneste
I første halvdel af 2006 beskrev Benjamin
Asmussen i rapporten ”Undervisning for
fuld kraft” muligheder og perspektiver på
skoletjenesteområdet. Efter sommerferien
blev museets nye skoletjeneste sat i gang
med de tre første undervisningsforløb. Det
foreløbigt mest populære er ”Danmark og
kolonierne” om opdagelsesrejser, kolonier
og slavehandel. Dernæst følger det aktuelle
forløb om den første Galatheaekspedition.
Det nyeste undervisningsforløb har over
skriften ”For fulde sejl”, og det giver en
introduktion til sejlskibet og dets brug.
Undervisningsforløbene samt artiklerne
fra museets formidlingshefter er optaget
på internetportalen e-museum.dk, der
indeholder oplysninger om museers
undervisningstilbud.
Sidst på året fik museet tilsagn om tilskud
på 110.000 kr. fra e-museums tilskudspulje
til det digitale undervisningsprojekt ”At
finde vej til søs”. Projektet udvikles i samar
bejde med den astronomiske afdeling ved
Museet på Kroppedal, og afsluttes inden
den 16.7.07.

Universitetsundervisning
Hans Jeppesen har den 27.11. undervist
historiestuderende på Københavns Univer
sitet i dansk museumslovgivning.
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Anden formidling
Kåre Lauring og Henriette Gavnholdt har
sørget for, at museet var repræsenteret på
Bådmessen i Bella Centret 25.2.-5.3. og på
BogForum 17.-19.11.
I julemåneden sørgede Benjamin Asmus
sen for, at de yngste besøgende kunne lede
efter nisser i udstillinger, og derefter delta
ge i en konkurrence.
I Vinterferien var Benjamin Asmussen og
museumssekretær Lone K. Kristiansen
ansvarlige
for
børneai rangementet
”Søslanger og Spøgelser”, der gav fulde
huse i udstillingen med over 220 børn og
voksne.
For medlemmerne af museets Venneselskab har der foruden Generalforsamling
24.8. været arrangeret ”preview” på Hugo
Larsen udstillingen og ekskursion til
Stockholm i dagene 31.8.-1.9. Lone K. Kri
stiansen har taget sig af den praktiske side
af arrangementerne.
Forskning og undersøgelser
Den ”indefrosne” museumsinspektørstil
ling giver vanskelige vilkår for, at muse
umsdirektøren og museumsinspektøren
kan få tid til forskningsopgaver, og museet
er derfor på dette område afhængig af eks
tern finansiering til projektansatte.
I begyndelsen af 2006 afleverede Steen
Schøn sin redegørelse for forskningspro
jektet Dansk Liniefart 1866-2004. Hermed
har museet fået et samlet overblik over den
for dansk skibsfart så karakteristiske orga
nisationsform og over den publicerede
forskning i emnet. Redegørelsen sluttes
med en række forslag til nye undersøgelser.
Dr.phil. Anders Monrad Møller og dr.phil.

Ole Lange har vederlagsfrit medvirket i
projektets følgegruppe.
Da der desværre p.t. ikke har kunne fin
des eksterne midler til at fortsætte projek
tet, og da redegørelsen ikke i den da fore
liggende form var egnet til udgivelse, ind
går den som et værdifuldt grundlag, når
forskningsprofilen for Det Nye Søfartsmus
eum skal trækkes op.
Sidst på året fik museet den glædelige
meddelelse, at Farumgård Fonden havde
bevilliget 50.000 kr. til, at Benjamin Asmus
sen kan bearbejde sit speciale om dansk
småskibsfart 1909-1950 til et manuskript til
en bog. Arbejdet hermed begynder først i
det nye år.

Generel ledelse og administration
Administrationschef Ulla-Britta Hansen
har fortsat virket for at rationalisere den
daglige administration, fastholde en sik
ker økonomisk styring med assistance fra
Heidi B.M. Petersen og fortsætte udvik
lingen i museets IT-engagement.
Alle tre elementer kan eksemplificeres
gennem hjemmesiden udvikling.
En velbesøgt hjemmeside skal blandt
andet hyppigt opdateres. Da den tidligere
fotograf og webmaster fratrådte, blev det
vurderet, at behovet for kopiarbejde på
grund af den digitale billedbrug var blevet
så lille, at en fastansat fotograf var unød
vendig, hvorimod webmasterfunktionen
med fordel i betydelig grad kunne indgå i
to yngre medarbejderes opgaver, og der
med sikres mod stop ved sygdom, ferie o.l.
En attraktiv hjemmeside skal også hyp
pigt have nyheder, og derfor har hjemme
siden i årets løb fået tilført elementer som

elektronisk køb af publikationer og andre
varer, samt små webvideoer og artikler, der
kan downloades af den besøgende.
Arbejdet med at tilvejebringe det nød
vendige grundlag for Det Nye Søfartsmuse
um, har også sat sit præg på den daglige
administration.
Dels har museets daglige ledelse (Kåre
Lauring, Ulla-Britta Hansen og Hans Jeppe
sen) sammen med bestyrelsens formand
Niels J. Bagge, næstformand Dan P. Poulsen
og vores rådgiver fra COWI Bitten Munk
Warmdahl deltaget i projektets styregruppe
og dets ca. 10 møder samt en del andre rela
terede møder. Ulla-Britta Hansen er den
interne koordinator i styregruppen.
Dels besluttede museets bestyrelse på
forårets møde, at museet skulle erhverve et
selskab, der varetager byggeriet, og at der
til selskabet skulle overføres 1 million kr. af
museets formue.
Administrationen varetages af museets
administrationschef.
I henhold til Museumsloven skal museer
hvert fjerde år aflevere fireårige arbejdspla
ner til Kulturarvsstyrelsen. Materialet har
en beskrivelsesdel, som Hans Jeppesen har
afleveret medio december, mens museets
nuværende situation har begrundet, at
museet først skal aflevere det fremadrette
de materiale til efteråret 2007.

Organisation og samarbejde
Som landsdækkende specialmuseum må
Handels- og Søfartsmuseet deltage i relativt
mange netværk.
Hans Jeppesen har været formand for
Skibsbevaringsfonden og for Frederiksborg
Amts Museumsråd, og han har repræsente
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ret museet i det marinarkæologiske net
værk MARINET.
Han har desuden været medlem af
repræsentantskabet for Vikingeskibsmuse
et og medredaktør af tidsskriftet Danske
Museer. Han har tillige deltaget i Kultur
ministeriets erfa-møder for ledere af min
dre kulturinstitutioner. I Helsingør er han
tilforordnet i bestyrelsen for Skibsklarergården og i Værftsgruppen.
Kåre Lauring repræsenterer museet i det
nordeuropæiske forskningsnetværk Coastal
Shipping, i Søfartspuljen og sammen med
Henriette Gavnholdt i erfagruppen om digi
talisering af fotografier, der omfatter blandt
andre A.P. Møller, Novo Nordisk, Carlsberg
A/S, VKR Holding, Velux, Det Danske Film
institut og Det Kongelige Bibliotek.
Benjamin Asmussen har repræsenteret
museet i Kontaktudvalget for dansk mari
tim historie- og samfundsforskning, samt i
Netværk for Besættelsestidshistorikere.
Ulla-Britta Hansen er sekretær for muse
ets forretningsudvalg og bestyrelse.
Faglige møder
En eller flere medarbejdere har deltaget i
Organisationen Danske Museer ODMs for
midlingsmøde på Fuglsø 15.-17.3. og det fag
lige orienteringsmøde på Fuglsø 15.-17.11.,
samt i Søfartspuljens møde i Esbjerg 9.5.
Kåre Lauring har deltaget i Coastal Ship
pings møde i Bremerhafen 12.-15.5. og
Benjamin Asmussen i Søfartspuljens eks
kursion til Holland i efteråret samt i Mari
timhistorisk Konference.
Personale
Museets personale per 1. januar er listet
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foran beretningen.
Museet har i årets løb haft stor gavn af
følgende frivillige medarbejdere:
Merete og Jørgen Marcussen samt John
Rasmussen.

Blandt personalet har der i årets løb måtte
tages afsked med ganske mange, og det er
altid vemodigt, men heldigvis har det også
været muligt at byde nye medarbejdere vel
kommen.
Bibliotekar Tanja Maj Jacobsens projekt
ansættelse sluttede den 28.2.
Konserveringstekniker og dykker Mads
Gulløv valgte efter en længere sygdomspe
riode at fratræde den 30.4.
Cand.mag. Steen Schøn fratrådte den
30.6., da det ikke lykkedes at få yderligere
ekstern finansiering til hans forskningspro
jekt.
Christian Huusom Hansen blev ansat den
1.7. som heltids museumsassistent med
opsyn i udstillingen som hovedopgave.
Jan Hørdum Jensen blev ansat som time
lønnet kustode den 1.8.
Steen Christiansen og Klaus Meyer fra
trådte i efteråret som kustoder på grund af
alder.
Line Hallbjørnsson blev ansat pr. 1.9.
som konserveringstekniker og magasinan
svarlig.
Henriette Degn Larsen blev den 1.10.
fastansat som rengøringsassistent med 25
timer pr. uge.
Claus Olaf Pedersen var i tiden 1.9.-30.11.
ansat som medhjælp i job med løntilskud.
Hans Thorben Hansen fratrådte ved
årets udgang som billetsælger, da Slotsfor
valtningen har opsagt den hidtil gældende

aftale om fælles drift af Velkomstcentret.
Kasper M. Larsen har siden 17.10. været
udstationeret civil værnepligtig.

De fleste medarbejdere har i årets løb
været på et eller flere korte kursus for at
være ajour med redskaberne til at løse
deres opgaver.
I uge 12 var skoleelev Josephine Elan ta i
erhvervspraktik på museet.

Den 8.9. var der personaleekskursion til
DieselHouse i København.
Den 1.11. afholdt bestyrelsen en velbesøgt
reception i Erik af Pommerns Kammer i
anledning af Hans Jeppesens 25 års jubi
læum.
Resultatvurdering
I 2002 vedtog museets bestyrelse en resul
tataftale for museets virksomhed for årene
2003-2006, og 2006 er således sidste år i
planperioden.
Det overordnede mål har været ”på flest
mulige områder at gennemføre en digitali
sering, så det sidst i perioden vil være
muligt at se gevinsterne i form af rationali
sering og/cller øget tilgængelighed til de
genstande, tegninger, fotografier, der til
sammen udgør museets kulturelle kapital.”
De positive resultater af denne kurs frem
går blandt andet af beretningen for 2006.
Blandt forudsætningerne var en øget
afhængighed af ekstern finansiering til
basale driftsudgifter. Også her kan beret
ningen for 2006 illustrere en række positi
ve resultater i digitaliseringsprojekter, men

den viser tillige eksempler på vanskelighe
derne. Det har således ikke været muligt at
fastholde et flerårigt perspektiv i museets
forskningsengagement.

For 2006 var der programsat følgende opgaver:
Samlingerne
Fortsat retrospektiv inddatering af oplys
ninger om genstande modtaget før 1995.
Der er overført ca. 250 skibsmodeller og
100 andre genstande,
Uden for programmet er 2.731 stk. sø- og
landkort registreret digitalt, og 516 afkor
tene er nyregistrerede.
Konverteringen fra DM1 til Regin er gen
nemført.
Skibsfotodatabasen er blevet forøget med
ca. 2.000 stk. fotografier.
Pilotprojekt med digital fotografering af
udvalgte skibsportrætter og skibsmodeller
er gennemført.
Derimod er der ikke gennemført cn sup
plerende indsamling af genstande i forbin
delse med fornyelser i udstillingen, og hel
ler ikke etableret en aftale med Farvands
væsenet om overtagelse af dets historiske
samling.
Uden for programmet er der udarbejdet
en forbedret version af den cd-rom med
Christian Nielsens konstruktionstegninger,
som museet sælger.
I biblioteket er databasen Book-it forøget
med 1.400 poster, der er indkøbt reoler og
foretaget indbinding af digitalt registrere
de bøger.
Uden for programmet har biblioteket
modtaget den hidtil største boggave på 418
bøger og tidsskrifter.
At gennemføre nye projekter sammen
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med Søfartens Bibliotek er udskudt, indtil
der er større vished om museets fremtidige
lokalcforhold.
På bevaringsområdet har aktiviteterne
været præget af den tidligere konservators
sygdom og fratræden først på året, og den
nye konservators tiltræden den 1.septem
ber.
Museet har fået konserveret tre skibspor
trætter, og et udvalg af de mest sjældne
søkort er blevet restaureret.
Som rekvirerede opgaver har museet
behandlet 20 skibsmodeller, og frosset gen
stande for et museum.
Der er foretaget en oprydning på maga
sinet med henblik på en bedre pladsudnyt
telse.
Til brug for alle medarbejdere er der des
uden udenfor programmet udarbejdet en
vejledning i håndtering af museumsgen
stande.
Formidling
Museet har vist tre særudstillinger, og her
af som planlagt produceret to nye.
Der er gennemført mindre fornyelser i
den permanente udstilling, og skoletjene
sten er udbygget med nye tilbud samt en
rapport med forslag til fremtidens skoletje
neste.
Museets undervisningsmateriale er opta
get på internetportalen e-museum.dk.
Der er gennemført mindre fornyelser i
basisudstillingen.
Museet har været repræsenteret på Båd
messe og Bogmesse.
Der er foruden årbogen udgivet et
undervisningshæfte.
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Der er skrevet elektroniske nyhedsbreve.
Museets hjemmeside er udbygget med
blandt andet en salgsafdeling, artikler der
kan downloades samt to webvideoer.
Sat på tal, kan museets formidling
opgøres således:
Besøgende i udstillingerne: 41.076
(2005: 39.850)
Omvisninger: 20 stk.
Udlån af genstande: 16 steder.
Faglige forespørgsler: 750 stk.
Besøgende på hjemmesiden: 108.000
(2005: 40.300)

Forskning og undersøgelse
Projekt Dansk Linieskibsfart 1866-2004 er
afsluttet. Da der ikke kunne opnås yderli
gere ekstern finansiering, er der ikke
afholdt forskerseminar herom, og den til
hørende rapport indgår indtil videre som
et vigtigt grundlag, når Det Nye
Søfartsmuseums forskningsprofil skal kon
kretiseres.
Generel ledelse og administration
Det daglige arbejde har foruden rationali
sering, administration og økonomistyring
især omfattet den fortsatte udvikling af
museets IT-engagementer, og opgaver knyt
tet til at planlægningen af Det Nye
Søfartsmuseum.
Der har således ikke været tid til at gen
nemføre en planlagt publikumsunder 
søgelse, og en tilpasning af design for mar
kedsføringsmaterialet, så det svarer til
hjemmesiden, er udskudt til 2007.

Gaveliste 2006

Albeck, Bjørn: Flag fra M/S CANADA samt
beretning om minesprængningen på River
Humber 1939.
Andreasen, Birgit: Regnskabsbog, ukendt
proveniens.
Berg, Henry Peter: Dagbog fra skoleskibet
København 1926-1927 samt klåde fra sam
me skib.
Brodersen, Birthe: Breve fra telegrafist
Harald Rasmussen, A.P. Møller og ØK
1929-1940.
Brogaard, L.: 25 års jubilæumsskilt fra
Burmeister & Wain.
Caspersen, Holger: Styrmandseksamen for
Jesper Korsholm 1885.
Dyrhauge, Marianne: Papirer vedr. skibsfører
Peter Barsøe.
Hansen, Sven: Materiale vedr. M/S HANS
HEDTOFT.
Henriksen, Per: Skibsmodeller og andet
materiale vedr. Mercandia Rederierne.
Jensen, JensJørgen: Fotoalbum fra rejser med
M/S ELLEN MÆRSK ca. 1950.
Jørgensen, Andreas Jørgen: Regnskabsbøger
og afregningsbøger frem til 1939.
Jacobsen, Norman R.: Fotografier fra S/S
BERGENHUS ca. 1956.
Juul, Anni: Album vedr. Skoleskibet
VIKING 1915-1920 samt personlige papirer
vedr. 1. styrmand om bord Lauritz Emil
Madsen.
Jørss, Poul: Dørgreb fra S/S JULIUS
THOMSEN samt sømandssouvenir.

Lyngklip, Ole W: CD-rom med materiale
vedr. Thingvalla Linien.
Løjquist, Hanne: Rejseskildring fra rejse
med brig J.H. MIDDELHEUS 1889-1895.
Myrhøj, Leif: Materiale vedr. S/S RACE
LAND og konvoj PQ 13.
Nielsen, Ruth: Materiale vedr. Helsingør
Lodseri.
Pedersen, Dorthe: Fotoalbum, fortrinsvis offi
cerer fra DFDS.
Petersen, Vivi: Halvmodel SYV SØSTRE i
perspektivkasse.
Ploug, Gunnar: Dagbøger 1951-1957 fra sej
lads med J. Lauritzen.
Rasmussen, Ernst M. : Album med skibsfoto
grafier fra ca. 1980-1990.
Riisum, Jørgen: Indikator til måling af tryk i
cylindre samt model af skotsk kedel.
Schiller, Claus: Fotografi S/S ULRIK
HOLM.
Strarup, H: Fire mindre modelskibe.
Søfartsstyrelsen: Signaltavle for issejlads fra
perioden 1942-1956.
Thirslund, Søren: Passersæt, elevpræmie fra
skoleskibet DANMARK samt en Binary Sli
de Rule.
Told, Skat Museet: Fortegnelse over skibe i
den danske handelsflåde.
ØK.: Diverse fotografier vedr. Kompagniets
skibe.
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Boggaver 2006

Steen Allerup
Benjamin Asmussen
John Baircl
Charlotte Blay
Bert Blom
Kaj Boldrup
Martin Hans Borg / Dragør Lokalarkiv
Holger Caspersen
Niels Johansen Chemnitz
Heinrich Callesen
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Arne Christie
Flemming Fleuran Dahl
Anders Favrholdt
Kenneth Roy Henriksen
Kåre Lauring
Jørgen Marcussen
Anders Høegh Post
Erling Veje
Vendsyssel Historiske Museum

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Regnskab 1/1-31/12 2006 i hovedtal
Indtægter

Entre....................................................
Tilskud stat.........................................
Tilskud (andre off.)...........................
Tilskud (ikke off.).............................
Renter..................................................
Kiosksalg/Foto & tegn.......................
I alt.................................................

Udgifter

866.216
5.600.558
118.500
979.944
106.821
103.928
7.775.967

Personale...........................................
Lokaler...............................................
Samlingens forvaltning.....................
Undersøgelser...................................
Konservering.....................................
Udstillinger.......................................
Anden kulturel formidling...............
Administration...................................
Husleje................................................
I alt /....................................................

4.154.862
461.678
34.832
41.220
107.370
185.412
1.336.184
806.396
569.451
7.697.406

Overskud...........................................

78.560

Jeg har renderet årsrapporten for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg for regnskabsåret 2006.
Institutionens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Mit ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke en
konklusion om årsrapporten.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansiel
le stilling pr. 31. december 2006, samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Farum cl. 14. marts 2007

Møllevang Revision, Registreret Rcvisionsselskab ApS
Niels P. Hansen, Registreret revisor
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Foruden statstilskuddet har museet i 2006 modtaget følgende bidrag

Ikke offentlige tilskud

Danmarks Rederiforening........
Gerhard Møller-Nielsen og
hustrus Mindelegat.....................
1. C. Hempels Fond.....................
Farumgaardfonden.....................
Arkitekt J. Friis Pedersens Arv . .

Diverse andre driftstilskud:

. . . kr.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

kr.
kr.
kr.
kr.

10.000

40.000
30.000
50.000
929.944

Frederiksborg Amts Museumsråd. . . kr.
(kompensation for HJ formandspost)
Museumstjenesten
(HJ redaktørhonorar Danske Museer) kr.
Frederiksborg Amt, drifttilskud .... kr.
Desuden har Museets Venneselskab
bidraget med genstandsgaver m.v.
for......................................................... kr.
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40.000

12.000
66.500

85.000

Resultatopgørelse for året 2006 for General
konsul L.O.G. Amundsens Gave og Arkitekt
J. Friis-Pedersens Arv

Balance pr. 31. december 2006 for og Arki
tekt J. Friis-Pedersens Arv og Generalkonsul
L.O.G. Amundsens Gave

Indtægter

Aktiver

Renteindtægter................... ............
Kursregulering..................... ............
Indtægter i alt..................... ............

kr.

87.631
-20.731
66.900

Udgifter

Gaver til Museet...................
Revision...............................
Gebyrer.................................
Udgifter i alt.........................

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

929.944
4.000
1.613
kr. 935.557

Årets resultat....................... ............

kr. -868.657

Handels- 8c Søfartsmuseet........
Tilgodehavender i alt..............

240.000
240.000

Værdipapirer.............................
Likvide midler...........................

921.808
21.189

Aktiver i alt................................. ....

kr. 1.182.997

Passiver

Egenkapital...............................

1,008.134

Gæld
Mellemregninger.....................
Skyldige omkostninger..........

166.863
8.000

Passiver i alt............................... . ...

kr. 1.182.997

Jeg har revideret årsregnskabet for institutionerne Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv og generalkonsul L.O.G.
Amundsens gave for regnskabsåret 2006.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansi
elle stilling pr. 31. december 2006, samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006.

Farum d. 14. marts 2007
Møllevang Revision, Registreret Revisionsselskab ApS
Niels P. Hansen, Registreret revisor
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Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner
Bestyrelse pr. 1. september'2007
Arkitekt M.A.A. Hannes Stephensen, formand
Jørgen Marcussen, næstformand
Direktør Ole Friis
Journalist Anders Høegh Post
Skibsreder Torben Palle Hansen
Direktør Erik Østergaard
Museumsdirektør Jørgen Selmer, sekretær

Æresmedlemmer
Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed

Beretning 2006-2007
Den ordinære generalforsamling i Selska
bet Handels- og Søfartsmuseets Venner
blev afholdt tirsdag den 21. august 2007 i
Erik af Pommerns Kammer på Kronborg.
Inden generalforsamlingen viste projekt
medarbejder, cand.mag. Benjamin Asmus
sen de medlemmer, der ønskede det, rundt
i særudstillingen De sidste sejlskibe - dansk
småskibsfart 1900 - 1950.
Til generalforsamlingen var omkring 50
medlemmer mødt frem.

Klokken 1900 indledtes generalforsamlin
gen med formandens velkomst til den 67.
generalforsamling, der derefter blev
afholdt efter dagsordenen:
1) Valg af dirigent
2) Beretning for selskabets virksomhed
2006-2007
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3) Forelæggelse af regnskabet for 20062007
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
5) Fastsættelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Eventuelt
Ad 1)
På formandens forslag valgtes som dirigent
formand Jens Fage-Pedersen, der konstate
rede, at generalforsamlingen var indkaldt
med lovligt varsel, og at den efter vedtæg
terne blev afholdt inden udgangen af
august måned. Dirigenten gav derefter
ordet til Selskabets formand.

Ad 2)
Formand Hannes Stephensen aflagde føl
gende beretning:

Bestyrelsen har i året 2006-2007 bestået af:

Fra Venneselskabets studietur til Stockholm i
2006. Fra sejlturen i Stockholms havn på vej til
Vasamuseet. Uden for museet, der er bygningen
med de tre symbolske master, ses nogle af de
veteranskibe, som museet også råder over. Byg
ningen til højre i renæssancestil er Nordiska
Museet.
(Foto H&S/JM)

From the Society of Museum Friends' excursion to
Stockholm in 2006. From the cruising in the port of
Stockholm towards the Vasa Museum. Outside the
museum wilh the three symbolic masts are some of the
museum's vintage ships moored. The renaissance style
building to the right is the Nordiska Museet.
(Photo DMM/JM)

Arkitekt Hannes Stephensen, formand
Jørgen Marcussen, næstformand
Direktør Ole Friis
Journalist Anders Høegh Post
Skibsreder Torben Palle Hansen
Direktør Erik Østergaard
Museumsdirektør Hans Jeppesen, sekretær
Næstformanden har repræsenteret Venneselskabet i museets bestyrelse

Museumsdirektør Hans Jeppesen var besty
relsens sekretær til sin afgang her midt i
sommeren.
Hans Jeppesens afløser, Museumsdirektør
Jørgen Selmer, har vedtægtsmæssigt overta
getjobbet som sekretær for bestyrelsen.

Foreningens vigtigste gave til museet er
årbogen, der udkom planmæssigt i 2006,
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Fra samme Stockholmstur i 2006, hvor deltagere i
turen får en forhåndsintroduktion til Vasamuseet
ved en lille model af det nedlagte flådeværftsom
råde, som museet er bygget på.
(Foto H&S/JM)

From the same excursion to Stockholm in 2006. Par
ticipants are being introduced lo the Vasa museum
around a model of the abolished naval dockyard which
today harbours the museum.
(Photo DMM/JM)

og formentlig også holder tidsplanen i år
med udsendelse til medlemmerne
omkring 1. december. Foreningens næst
formand, Jørgen Marcussen, takkes varmt
for sit væsentlige bidrag som redaktionsse
kretær på disse udgivelser, et stort og enga
geret arbejde, der sikrer årbøgernes høje
standard inden for de begrænsede økono
miske rammer, som vi nu engang råder
over. Arbogen i år vil ligesom tidligere år

udkomme med et spændende og varieret
udbud af artikler, hvoraf flere er illustreret
med farveillustrationer. Forfatterne internt
og eksternt takkes ligeledes for indsatsen.
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Foreningen har gennemført en medlemstur
til Stockholm med besøg på blandt andet
Sjöhistoriska Museet, hvor Estoniaudstillingen blev beset. Desuden blev Vasamuseet og
Båthallerne besøgt. Turen var vellykket,

men deltagerantallet var nede på 17, hvilket
er i underkanten af, hvad et sådant arrange
ment kan bære, hvorfor bestyrelsen nu vil
forsøge en periode med kortere ture af en
dags varighed, med mindre der er stærke
ønsker fra foreningens medlemmer om
noget andet. Besøget på Sjöhistoriska Muse
et gav anledning til et genbesøg fra museet
til Handels- og Søfartsmuseet med et selskab
på ca. 20 Personer.
11. februar 2007 var der familiearrange
ment i museets magasiner, hvor udstillings
genstande, der kun sjældent vises, kunne
beses. Trods kulde og dårligt vejr blev
arrangementet vellykket.

Den 24. april arrangeredes et preview på
udstillingen De sidste sejlskibe - dansk
småskibsfart 1900 - 1950. Udstillingen er
arrangeret af Benjamin Asmussen med
assistance fra museets stab. Udstillingen
blev introduceret af Hans Jeppesen og
Benjamin Asmussen, og foreningen var
vært for et mindre traktement til de
omkring 70 fremmødte medlemmer fra
såvel Sverige som Sydhavsøerne.

I forbindelse med udstillingen har forenin
gen foræret museet en projektor til visning
af film på udstillingen. Bestyrelsen finder
det vigtigt at støtte den bedst mulige for
midling af museets arkivalier, så derfor
denne gave. Desuden er der købt to skibs
portrætter af OLIVIA PARAHYBIA og ELI
SABETH. Det resterende overskud er hen
lagt til indkøb af inventar til Det Ny
Søfartsmuseum.
Senere vil museets nye direktør, Jørgen Sel

mer, fortælle om status for Det Ny
Søfartsmuseum. Det er en voksen opgave
der ligger forude, og selvom foreningens
bidrag til det nye museum ikke syner af
meget i projektets samlede økonomi, så er
det bestyrelsens overbevisning, at vi, når
tiden nærmer sig, nok skal finde en egnet
gave til museet - en gave, der kan løse en
opgave, der ellers ikke var blevet løst.

Som før nævnt forlod foreningens sekre
tær, museumsdirektør Hans Jeppesen,
museet her midt på sommeren, og der skal
fra denne talerstol udtrykkes en varm tak
til Hans for et livslangt engagement i fagets
og museets tjeneste. Hans har lagt store
kræfter i museets udvikling og bevaret
overblikket og det gode humør i situatio
ner, hvor det ellers så ret kaotisk ud for
museets fremtid.
I samme stund skal vi byde hjertelig velkom
men til vores nye direktør Jørgen Selmer,
der senere i aften vil præsenterer sig selv og
sin baggrund. Vi kan love Jørgen Selmer, at
det bliver en fremtid fuld af udfordringer,
men vi kan også love dig, at det bliver en
fremtid inden for et utroligt spændende felt
med verdensomspændende aktiviteter, folk
lore, kultur, handel, alt sammen bundet
sammen af søfartens historie.

Foreningens medlemstal er i dag ca. 700
medlemmer samt ca. 25 virksomheder. Vi
vil gerne være flere, og her kan hvert
enkelt medlem gøre en god indsats ved at
hjælpe i hvervekampagnen. De næste par
år bliver krævende for alle, der brænder
for museets fremtid.
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Ad 3)
Jørgen Marcussen gennemgik derefter det
omdelte og reviderede regnskab, der blev
godkendt uden bemærkninger.
Ad 4)
Under dirigentens ledelse blev der foreta
get valg til bestyrelsen. De tre bestyrelses
medlemmer, der var på valg i år var:
Direktør Ole Friis
Direktør Erik Østergaard
Skibsreder Torben Palle Hansen
De blev alle genvalgt uden modkandidater.
Revisor Niels P. Hansen fra Møllevang Revi
sion blev ligeledes genvalgt som revisor
uden modkandidater.

Ad 5)
Der var ikke forslag om kontingentændrin
ger fra bestyrelsen, hvorfor de nuværende
kontingenter på kr. 250 for enkelt med
lemskab og kr. 1.700 for firmamedlemskab
blev vedtaget for det kommende år.

Ad 6)
Indkomne forslag:
Per brev fra medlem Gert Jansen var ind
kommet forslag, der med udgangspunkt i
egne oplevelser ønskede en mere fleksibel
tilmeldingsordning til foreningens ture,
således at man , hvis man bor i Jylland, og
turen går til Æbletoft, ikke behøver at tage
til Sjælland for at deltage.
Spørgsmålet har været drøftet med Gert
Jansen. Og bestyrelsen er enig i, at der for
medlemmer uden for Københavnsområdet
skal tages særlige praktiske hensyn, når det
er muligt.
Foreningen har noteret sig kritikken og
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vil på de kommende bestyrelsesmøder fin
de en passende løsning på problemet.
Ad 7)
Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

Dirigenten kunne derefter afslutte general
forsamlingen.
I pausen inden det efterfølgende foredrag
var der mulighed for i Forkammeret at
slukke tørsten under en uformel snak mel
lem de fremmødte. Efter pausen holdt
museumsdirektøren en informativ intro
duktionstale om sin egen baggrund og
erfaringer med museumsopbygning og for
midling i bredeste forstand og kom bl.a.
ind på formidlingen i Danmark gennem de
sidste ca. 30 år. Om Det Ny Søfartsmuseum
kunne han ikke oplyse så meget om de byg
ningsmæssige rammer, idet arkitektkon
kurrencen først afsløres den 13. september.

Derimod kunne Jørgen Selmer gøre rede
for sine visioner om, hvorledes det ny mus
eum skulle indgå i områdets kulturudbud,
og hvilke retningslinjer han forestillede sig
museumsarbejdet kunne udføres efter i de
kommende år. Medlemmerne modtog ori
enteringen med interesse og mødet slutte
de omkring kl. 2100.
Referent Jørgen Marcussen
21. august 2007

Nytilkomne medlemmer

Maritim Museum
Christian Sørensen
Laila Hattmann
Børge Christensen
Jens-Bjarne Jensen
Finn D. Hansen
Christian Jørgensen
Erik Hansen
Kristian Krarup
Jørgen Ulrik Selmer

Rotterdam
Vesløs
Odense
Hjørring
Køge
Hundested
Sverige
Helsingør
Odense
Dragør
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Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner

Resultatopgørelse
for tiden 1. april 2006 - 31. marts 2007

Balance per 31. marts 2007

Indtægter

Aktiver

Kontingenter fra medlemmer . .
Modtaget gave.............................
Renteindtægter...........................
Udbytter.......................................
Indtægter i alt.............................

196.335
6.250
531
1.579
kr. 204.695

Likvider.......................................
79.498
Tilgodehavende H&S.................
45.000
Øvrige tilgodehavender............
3.633
Beholdning af salgsartikler........
972
AkLier Danske Bank 250 stk. (kostpris)______ 8.050
Aktiver i alt...................................
kr. 137.153

Udgifter
Passiver
Udgivelse af årbog 2006 ............
105.065
Skyldige omkostninger..............
Moms af årbøger til medlemmer
26.211
Skyldig moms.............................
Porto til udsendelse.....................
20.832
...................................................................................... 152.108Mellemregning med Handels
og Søfartsmuseet.......................
Reservefond:
Salg af årbøger.............................
25.913
Saldo pr. 1. april 2006............
Nettoudgift årbog 2006..............
126.195
Kapitalkonto:
Andel af gager.............................
20.000
Saldo pr. 1. april 2006............ . 50.794
Arets resultat........................... . 6.927
Medlemsarrangementer............
19.325
Passiver i alt.................................
kr.
Kontorhold m.v............................
1.469
Porto m.v......................................
11.326
Revision.......................................
14.375
Gebyrer.........................................
4.202
Øvrige...........................................
876
Udgifter i alt.................................
kr. 197.768

Resultat.........................................

kr.

12.000
309

17.075
50.048

57.721
137.153

6.927

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. marts 2007, samt af resultatet af Selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2006- 31. marts
2007.

Farum den 17. juli 2007
Niels P Hansen, registreret revisor
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Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat
Advokat Sture Høvdens Legat
Marius Ranes Legat
Balance pr. 31. marts 2007

Resultatopgørelse for tiden
1. april 2006 til 31. marts 2007
Indtægter

Udbytter.............................................
Renter, bankindestående................
Renter, obligationer...........................
Kursgevinst, obligationer................
Indtægter i alt...................................

Aktiver

Revisionshonorar...............................
Depotgebyr.........................................
Udgifter i alt.......................................

2.750
228
2.978

Resultat................................................

117.129

Gave til Handels- og Søfartsmuseet .
Henlæggelse iflg. testamentebestem
melse, 20%.......................................

80.000

63.366
Likvider.............................................
14.725
Tilgodehavende renter.....................
1.828
Tilgodehavende udbytteskat............
22.043
Aktier Danske Bank, 194 stk. (kostpris)
Obligationer
5% Realkredit DK 2035
579.639
Nom. 610.467...................................
5% Realkredit Danmark 2019
55.587
Nom. 61.908.....................................
4% Realkredit DK 2038
608.697
Nom. 635.781...................................
Danske Invest Dannebrog,
1.206.718
Nom. 11.940 stk. (kostpris) ..........
Aktiver i alt......................................... kr. 2.552.603

23.426

Passiver

46.279
129
58.629
15.071
120.108

Udgifter

Overskud...........................................

kr. 13.703

Skyldige omkostninger.....................
Skyldig gave.......................................
Skyldig gave s. år...............................
Gæld....................................................

12.000
80.000
85.000
177.000

Arv Sture Høvden.............................
Arv H. L. Barfoed.............................
Arv Marius Rane...............................
Kapitalkonto:
Saldo 1. april 2006 .......... 392.255
Henlæggelse for 2006/07. 23.426
Uddelingsko n to :
Saldo 1. april 2006 .......... 125.699
Årets resultat..................... 13.703
Egenkapital.......................................
Passiver i alt.......................................

730.666
100.000
989.854

415.681

139.403
2.375.603
kr. 2.552.603

Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af legaternes aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. marts 2007, samt af legaternes aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2006 - 31. marts 2007 i over
ensstemmelse med fondsloven.
Farum den 17. juli 2007
Niels P Hansen, registreret revisor
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Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner
Tegn venligst nye medlemmer

Ved at tegne nye medlemmer støtter du
Selskabet, hvis formål er at virke for
forøgelse og forbedring af Handels- og
Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelser
modtages på Venneselskabets direkte tele
fon på museet: 4928 0206.
Selskabets bankkonto er Danske Bank,
reg. nr. 3163 konto 3163 111306.
Kontingent
Kontingentet er kr. 250,00 årligt for enkelt
medlemskab og kr. 1.700,00 for institutio
ner og firmaer.

Medlemmernes rettigheder
Personligt medlemskab giver gratis adgang
til Handels- og Søfartsmuseets samlinger
samt til Vikingeskibsmuseet i Roskilde for
en person. Firmamedlemskab giver adgang
for fem personer.
Selskabet yder gratis sine medlemmer et
eksemplar af den illustrerede årbog, hvis
værdi overstiger medlemskontingentet.
Firmamedlemskaber tildeles fem årbøger.
Museets administration er åben mandag
til torsdag 0900-1500 og fredag 0900-1200.
Telefon 4921 0685.
E-mailadressen til Venneselskabet er:
venner@maritime-museum.dk

Støtte til museets arbejde

Takket være den forståelse for museets kul
turhistoriske opgaver, der er vist af søfarten
og de kredse, der er nært knyttet til dette
erhverv, er det lykkedes at dække en del af
udgifterne til årbogens produktion ved de
ydede bidrag.
Selskabet Handels- og Søfartsmuseets
Venner udtrykker herved sin hjerteligste
tak til følgende firmaer og institutioner,
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der i det afsluttede regnskabsår i form af
tilskud eller køb af et større antal årbøger
har støttet udgivelsen af denne for museets
arbejde så betydningsfulde årbog.

Lemwigh-Müller & Munch Fonden
J. Ring Andersens Skibsværft

Forfattervejledning

Redaktionen til Handels- og Søfartsmuse
ets årbog modtager meget gerne relevante
maritime artikler til bedømmelse. Der ek
sisterer således ingen garanti for, at artiklen
er egnet eller bliver antaget til udgivelse.
Det er alene redaktionens afgørelse. Arbo
gen udkommer normalt ca. medio no
vember og har i øjeblikket et oplag på 1200
eksemplarer. Medlemmer af museets venneselskab modtager bl.a. en årbog for de
res kontingent.
Manuskriptstøvrelse
En tekstside i museets årbog er på 3200
anslag og modsvarer stort set en tekstside i
et maskin- eller computerskrevet manu
skript. Artiklernes længde er noget svin
gende alt efter det valgte emne og illustra
tionernes mængde, men artikler op til ca.
20 manuskriptsider er som regel acceptab
le.

Aflevering af manuskript
Afleveringsfristen for manuskripter er
senest den 1. april. Manuskriptet forsynes
af forfatteren med en kort manchet (4-5

linjer), der dels skal rumme en kort præ
sentation af forfatteren og dels en meget
kort henvisning til artiklens emne samt et
resumé, der på ca. en A4-side (gerne min
dre) sammenfatter artiklens emne. Forfat
teren foreslår endvidere ledsagende illu
strationer forsynet med tekst.
Noter, kilder, litteraturliste og resumé
anbringes efter artiklen i den her nævnte
rækkefølge.
Manuskripter modtages digitalt med ét
print eventuelt som e-mail:
venner@maritime-museum.dk . I undtagel
sestilfælde kan det afleveres som et maskin
skrevet og tydeligt manuskript med bred
margen. Forfatteren skal sørge for billeder
til artikler i en egnet reproduktionsmæssig
kvalitet. Museet bistår gerne med råd og
emner fra eget billedarkiv.
Forfatterne modtager kun én korrektur.
Redaktionen forbeholder sig ret til at fore
tage mindre sproglige ændringer og redi
gering i overskrifter og billedtekster uden
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Stikordsregister
til handels- og Søfartsmuseets årbøger 2002-2006

En henvisning til årbøgerne kan se således ud: 02:
105; 04: 60f, 74* ... og kan oversættes til Årbog 2002,
side 105 samt årbog 2004, side 60 og følgende
side(r) og side 74 med ill. - Stjerne (*) angiver illu
stration (er).

A

§16-kurser i arbejdsmiljøforhold
for sikkerhedsrepræsentanter, 04: 72
A. McMillan & Sons, Dumbarton, 06: 47
A. O. Andersen Shippingfirma, 05: 31
A. P. BERNSTORFF, DFDS, 06: 94
A. P. Møller, rederi, 03: 61; 05: 12
A. Vuijk & Zonen, Capelle an der Ysel, 02: 86
A/S af 6. februar 1943,, 02: 80, 83, 88
A/S Dampskibsselskabet Jylland, 02: 75f, 86
A/S Det Dansk-Franske D/S, 02: 79f
A/S Dampskibsselskabet Vesterhavet, 02: 75f
Abbas II, shah af Safavid-dynastiet, 03: 21
ABERHILL, S/S, b. A. Vuijk & Zonen, 02: 86
Adams, Ed., maler, 06: 111
Adelborst, søkadet, 03: 13, 15, 23
Adeler, Cort, admiral, 1622-1675, 06: 99
Aden, bunkringsstation, 03: 89, 103
Admiral D/S, rederi Esbjerg, 02: 86
ADMIRAL, S/S, b. S. P. Austin, 02: 86
Admiralitets- og Kommissariatskol., 02: 39
Adresseavisen, 02: 49
Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en
bestier, bogtitel Amsterdam 1671, 06: 101
Agelef Shipping Co., Piræus, 02: 87
AGELEF, S/S, Schiedam, 02: 87
AGGA, S/S, b. Bergen 1906, 05: 24
Agra, Mogul riget, 03: 20
Aid-el-Quebir, fest, 02: 108
AIRTIIRIA, D/S, ex LÜBECK, 02: 10
Aktieselskabet Dampskibselskabet DANIA
1900-1966 - af Christian Lund, 02: 75-90
Akureyri, 05: 86, 89
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Alameda Gardens, Gibraltar, 02: 96
ALBERTO HAVERLOCK, S/S, 02: 88
ALEXANDRA, S/S, i Esbjerg, 06: 88*, 94
ALEXANDROS, bark, b. 1892 i Syra, 04: 43f
ALEXY, S/S, b. S. P. Austin, 02: 86
ALFHEIM, bark, 1262 brt, b. 1877, 06: 44, 46
Alfonso V af Portugal 1438-1481,02: 111
Algecirasbugten, 02: 91
Algemeen Rijksarchief, Haag, 03: 10
All in the same Boat - The Story of BIMCO
- by David Souden, 05: 9
ALSTERTOR, S/S, b. B&W nr. 679, 02: 83
ALT HEIDELBERG, S/S, Stettin, 05: 15*
Aluminiafabrikken København, 05: 44
AMAZON af Baltimore, 05: 51
Amboina, Molukkerne, 03: 22
Ambrose Fyrskib, 02: 34
AMERIA, HMS, eng. korvet, 02: 29
American-West African Line, NY, 02: 9
Amerikanske Frihedskrig 1776-1783, 04: 91
AMICON-certeparti, 05; 27
AMPHION, brig, 02: Oms.*
Amsterdam, Montalbaanstoren, 03: 17, 18*
Amsterdam, Oostindische Co., 03: 10-30
Amsterdam, Rapenburg - logi, 03: 16
Amsterdam, VOCs hovedkvarter, 03: 14*
Amtsmuseumsrådet, 06: 8
Anden Verdenskrig, Nordafrika, 02: 29
Anden Verdenskrig, Kronborg , 04: 15-40
Anders Just, A/S, 06: 45, 51
ANDERS WERNER, slæbebåd, 04: 82
Andersen, Ahiers Martinus, matros, 04: 52
Andersen, Axel Oluf, skibsreder, 04: 41, 48
Andersen, Børge, sømand på DISKO, 05: 89
Andersen, Chr., 05: 16
Andersen, Gunnar Ejnar, ungmand, 04: 52
Andersen, H. N., ØK, 05: Oms.
Andersen, Jürgen, søfarende f.1620, 03: 19ff
Andersen, Rasmus Andreas, matros, 04: 51
Andersen, Svend Aage, letmatros, 04: 52

Andersen, Ulla, artikelforfatter, 04: 7-14
Anderson, Colin, præsident BIMCO, 05: 19
Andresen, Alexis R., skibsreder, 02: 81, 85
Andresen, Chr., skibsreder, 02: 75-90
Andresen, Cyril R., skibsreder, 02: 81
Andresen, I. A., skibsfører, 02: 75
Angmassalik - trafik med KGH på, 05: 79
ANJA, rederiet A/B Atlanta, , 02: 9-, 11*
Ansia, A/B, Åbo, 02: 86
Antwerp Engineering Co., 02: 79, 86f
Antwerpen, 02: 75; 03: 83f
AP-NAVIGATOR, 04: 126
APPOLINE EMILIE, jernbark, 06: 34
APU, finsk isbryder, 06: 82
Arbejdsbetingede lidelser for søfarende, 04: 71
Arbejdsmiljø, 04: 66-79
Arbejdsmiljøloven af 1977, 04: 67, 69
Arbejdspladsbrugsanvisninger for
kemikaliearbejde, 04: 64
Arbejdstilsyn, anmeld, arbejdsulykker, 04: 68f
Arbejdsulykker, 04: 63, 71
Arbejdsulykker, anmeldelse af, 04: 68
AREOLA, barkskib, 04: 49
Arkhangelsk, 05: 28
ARKTIS ISLAND, coaster, 04: 81
ARKTIS QUEEN, coaster, 04: 81
ARNHEM, b. 1654 Amsterdam, 03: 22*
Arqueologia Subaquatica S.A., 04: 87, 94
Artilleri, renæssancens skibs-, 03: 57
Asgeirsson, A., 05: 16
Asiatisk Kompagni, 04: 59, 88ff
Asien, havnepositioner, 03: 8*
Asmussen, Benjamin, cand. mag., 04: 15-40; 06: 115*
Assuranceforeningen Skuld, 02: 80f
Atlanta, Rederi A/B, Helsingfors, 02: 9
Atlantica Ltd., Monrovia, 02: 89
AURA, S/S, b. Hartlepool, 02: 86
Auswärtiges Amt, Tyskland, 06: 95
Autopilot, 02: 119-127
AWES, 04: 104

B
Bach, Carl, telegrafist, Decca, 04: 123
Bagbord, 02: 123
Baker, Matthew, skibskonstruktør, 03: 55

Balottigænget, København, 03: 77
Baltic and Intern. Maritime Council, 05: 9-30
BALTIC EXPRESS, M/S, 05: 39
Banda, Molukkerne, 03: 22
BANDON, S/S, b. Barclay Curie, 05: Oms*
Barclay Curie 8c Co., Glasgow, 05: Oms
Bardenfleth, Johan Frd., søofficer, 02: 47
Barfoed, J., 05: 61f
Barryfirth, 06: 49
Barthe, D. skibsreder, /Argentina, 04: 41
Baskerlandets skibsbyggeri 1500-1600, 03: 52
Batavia, 03: 20ff
Bathurst, Liberia, 02: 30
Baune, Johannes, grosserer, 06: 43
BEAGLE, engelsk ekspeditionsskib, 06: 31
BEAULIEU, eng. fregat, 02: 43
Beboelsen i et fragtskib c. 1950, 03: 68
Beboelsesforhold 1935-1940, 05: 77ff
Beklædning, vandtæt tøj, 02: 58
BELLMORE, S/S, b. McIntyre 8c Co., 02: 85
BELLONA, DFDS, 06: 94
Bemanding GREV ERNST SCHIMMELMANN, 04: 88
Benedikte, prinsesse, 06: 113
BENGAR, S/S, 02: 86
Bengtsen, Henrik, historiker, 04: 34
Bennike, oberst Roskilde Garnison, 04: 18
Benson, USA dæks-kadet, 02: 13
Bentsen, Valdemar Alf. Em., matros, 04: 52
Benzon, E. C., skibskonstruktør, 05: 57-64
Benzon, Lorentz, kaptajn, 05: 61f
Beretning m.m. H&S 2001, 02: 129-141
Beretning m.m. H&S 2002, 03: 109-124
Beretning m.m. H&S 2003, 04: 131-149
Beretning m.m. H&S 2004, 05: 97-112
Beretning m.m. H&S 2005, 06: 109-127
Beretning m.m. H&SV 2001-2, 02: 142-154
Beretning m.m. H&SV 2002-3, 03: 125-134
Beretning m.m. H&SV 2003-4, 04: 150-160
Beretning m.m. H&SV 2004-5, 05: 113-124
Beretning m.m. H&SV 2005-6, 06: 128-140
BERGE STAHL, M/S, 05: 19
Bergens Mekaniske Verksted (BMV), 04: 110
BERKEL, holl. VOC sejlskib, 03: 15
Besætning, udenlandsk på holl. skibe, 03: 7
Besætningsfastsættelse, 04: 60, 70
BETTINA DANICA, coaster, 04: 67*
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Bibliotek om bord, 06: 57
Biesbjerg, Jørgen, Deccamedarbejder, 04: 128
Billedskæringer, grønlandske - udst., 02: 131*
BIMCO, 02: 80f; 05: 9, 10*, 11*, 12-30
BIMCO igennem 100 år, Peter Grube, 05: 9-30
BIRGIT, S/S, 02: 87
Birkebæk, Frank, museumsleder, 06: 7
BLACK HAWK, kulpram, 02: 92
Blue Greek Sea Compania Naviera, 05: 37
BLUE OCEAN, M/S, 06: 53-86, 54*, 78*
Blyth, 02: 78
BOJAN, S/S, svensk fragtskib, 02: 88
Bolling, Frederik Andersen, 03: 23f
Bolten, Heinrich, baron, 04: 93
Bombay, handelsplads, 04: 90, 93f
Bomboats i Suez, 03: 104*
Bomærker på kompasroser, Tinganes, 03: 37*
Bondte, Th., 05: 61f
BONITA, S/S, b. Aalborg Værft, 02: 88
Booth, jr., USA, maskinmester, 02: 13
BOPA, modstandsgruppen, 04: 21
Borgestad A/S, Porsgrunn, 02: 89
BORNHOLM (II), M/S, b. B&W, 02: 17
Börsen Usancen, 05: 27
Brake, værft i 1871,06: 11
Branchevejledninger for søfarten udgivet af
Søfartens Arbejdsmiljøråd, 04: 72
Brandinstruktioner, 06: 68
Brandsikring i skibe, 04: 66, 71
Brandt, Jacob, repræsentant for DFDS, 05: 16
Brandøvelse med røgdykkerudstyr, 06: 75*
BREDERODE, holl. VOC sejlskib, 03: 16, 19
Bregantine, it. skibstype c. 1540, 03: 49
Brejninge Kirke, 05: 49
Brietio, Philipo, 1648, 03: 39*, 40
Brig stryger for kanonbåde, 05: 53*, Oms.*
British Air Intelligence, 04: 28
British Coastal Command, 04: 26
Brix Hansen & Co., rederi Kbh., 02: 86
Bro, kommandobro, 02: 125
Brochhorst, Viggo, letmatros, 04: 52
BROHOLM, S/S, 05: 92
Broomhill Steamships, Newcastle, 02: 87
Brown, P. de N., 05: 16
Bruhn, Helene, kaptajnsfrue, 06: 9-42, 14*
Bruhn, Jacob - familieportræt, 06: 12*
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Bruhn, Jacob, kaptajn MIDDELHEUS, 06: 9
Bruhn, kaptajn fra Teglgaarden, 06: 36
Brüel, P., dr., direktør i Decca A/S, 04: 121
Bryllupsceremonier i Indonesien, 06: 14
BRYNJE, S/S, 02: 89
Brænder en ild, Der - bogtitel, 04: 32
Buenos Aires, VALKYRIENS rejser, 04: 49f
Bugge, provst Grønland, 05: 75
Bulfjord, 02: 63
Bulldog, Handelshus, 05: 70
Bunkring af fragtskib, Aden, 03: 89
Buntzen, Carl, maler, 06: 111
Burmeister & Wain Skibsværft, 02: 77, 85ff;
04: 28f, 103ff, 105*
Burmeister og Baumgarten, 05: 57
Byg, foderstof, ladning, 06: 75
Bådmanøvre i fragtskib, 03: 85*, 86
Baagøe, Carl, maler, 06: 111

C
C. BREEKS, fuldskib, b. 1882, 04: 41
C. H. Sørensen & Sønner, Arendal, 02: 88
C. Hage & Søn, handelshus, Stege, 05: 59
C. K. Hansen, rederi, 05: 12; 06: 91
C. Nielsen &: Sons, West Hartlepool, 02: 86
Cadiz, 02: 64f, 100, 101*
Cairns, Noble & Co. Newcastle, 05: 12
Cairns, Thomas, BIMCO, 05: 12ff, 20f
Calcutta - Hughlifloden, 04: 90, 93
CALEDONIA, H/S, 05: 57*
Calicut på Malabarkysten, 04: 90
Callao, Peru, 06: 30, 32
CANELOS, S/S, 02: 87
Canton, 03:21,24; 06: 111
Cap Verde, Porto Praio på St. Jago, 04: 87
Caravela, carvel, skibstype c. 1200, 03: 51, 53
Garera de las Indias, 03: 52
Carl, Adolf, skibsreder, 05: 19ff
Carl, Jørgen, skibsreder, 02: 81
Carl, L. H., 05: 16
Carl, Martin, 05: 16
Carl, Poul Lindhardt, skibsreder, 04: 41, 48
Carmana, USA navigatør, 02: 13f
Caron, Francois, guvernør Formosa, 03: 21
CARRIE, S/S, b. Wm. Gray, 02: 86

Carta Marina af Olaus Magnus, 1539, 03: 3If
Casilhiers, 02: 110
Castenada, USA telegrafist, 02: 13
CASTLE HOLME, bark, 06: 45
Catalan Bay, 02: 97
CATHAY, S/S, P&O passagerskib, 02: 93*
Cebu, 03: 102
CECILIE, S/S, b. S. P. Austin, 02: 86
Ceram, Molukkerne, 03: 22
Certeparti ved Petersen, Møller & Hoppe for
skibet AGGA, 05: 24*
Ceuta, 03: 50
Chapmann, Fredrik Henrik af, 02: 50
CHARKOW, DFDS, 06: 94
Charleston, VALKYRIENS rejser på, 04: 50
CHARM, coaster, 04: 80
Cheopspyramiden, 03: 46
Cherbourg - lokomotiver fra USA til, 05: 32
Chile, 06: 26-40
Christensen, Alfred, 05: 16
Christensen, Alfred, skibsreder Kbh., 02: 75
Christensen, Asger Nørlund, 05:57-64; 06:114,129,133*
Christensen, Chr. Valdemar, matros og
sejlmager på VALKYRIEN, 04: 52
Christensen, Christen, letmatros, 04: 52
Christensen, kaptajn på SVANEN, 06: 48
Christensen, maskinmester i Svitzer, 02: 94
Christian I, 02: 111; 03: 32, 37
Christian IV, 03: 11, 13, 36; 04: 15
Christian VII, 04: 87
Christiansen, Finn Heyn, skibsreder, 02: 84f
Christiansen, Hakon, skibsreder, 02: 82
Christiansen, Hans, kaptajn, 04: 46, 50ff
Christiansen, Otto, matros på DISKO, 05: 79
CHRISTIANSSTED, sejlskib, 04: 96, 98
Christmas Island - fragt fra Australien, 05: 32
CHUMPON, S/S, 05: Oms.*
Cie de Navigation Paquet, Marseilles, 02: 87
CIMBRIA, H/S, maleri af C. Olsen, 06: 111
Claeszoon, Cornelis, holl, kaptajn, 03: 14
Clausen, Jens Borck, kaptajn, 02: 82
Clausen, Svend Adolph, styrmand, 04: 52
Clive, Robert, guvernør Madras, 04: 90
Coast Guard, rapportering til, 06: 71
Colombo, Ceylon, 03: 19
Columbiafloden, 05: 32

Compagnie van Verre, Holland, 03: 13
Compania Corn, y Nav. San Martin, 05: 37
Conception ved Talcahuano, Chile, 06: 34
Concord Line, rederi, 02: 85
Coninck, Frédéric de, 02: 43-74, 44*; 04: 87, 97*
Consolfyr, 04: 123
CONSTANTE, S/S, 02: 85
Con tari na-vraget ved Venedig, 03: 47f, 48*
Cork, Queensland, 04: 48
Coromandelkysten, 04: 90, 93
Corpo Santo-vraget Lissabon c. 1330, 03: 51 ff
Corte-Real, Joao Vaz, 02: 11 Of
Coudraye, Francois Céléstin de Loynes
chevalier de La, 02: 58, 68-70
Cour, Vilhelm la, redaktør, 04: 20
Coutteau, greve, Amsterdam, 02: 58
Crappé, Roland, 04: 90
CROWN OF DENMARK, 06: 46*
CYRIL, S/S, 02: 87

D

D/S Norden A/S, 05: 32
D/S Activ, 05: 16
D/S af 1896, 05: 16
D/S Ajax, 05: 16
D/S Bornholm, 05: 16
D/S Carl, 05: 16
D/S Cimbria, 05: 16
D/SDania, 05: 16
D/S Danmark, Th. Sonne & Co., 05: 16
D/S Dannebrog, 05: 16
D/S Dannebrog A/S, 05: 12
D/S Fiona, 05: 16
D/S Gorm, 05: 16
D/S Heimdal, 05: 16
D/S Holm & Wonsild, 05: 16
D/S Inga, 05: 16
D/S Jylland, 05: 16
D/S Kjøbenhavn, 05: 16
D/S Mercur, 05: 16
D/S Myren, 05: 16
D/S Nauta, 05: 16
D/S Neptun, 05: 16
D/S Norden, 05: 16
D/S Nordsøen, 05: 16
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D/S Orient, 05: 31 f
D/S Phönix, 05: 16
D/S Skjalm Hvide, 05: 16
D/S Skjold, 05: 16
D/S Steam, 05: 16
D/S Svendsen and Christensen, 05: 16
D/S Thore, 05: 16
D/STorm, 05: 16
D/S Union Østersøen, 05: 16
D/S Urania, 05: 16
D/S Vendila, 05: 16
D/S Vesterhavet, JL, 05: 16
D/S Viking v/ A.O. Andersen and Co., 05: 16
D/S Vulcan, 05: 16
D/S Ægir, 05: 16
D/S Øresund, 05: 16
Da Havnen var Havn, udstilling, 06: 113, 119*
DAFNY, M/S, b. B&W 1943, 05: 39
Dagen, blad, 02: 56
DAGMAR, DFDS, 06: 94
DAGNY, S/S, b. McIntyre 8c Co., 02: 85
Dahl, Peder, kaptajn, 04: 98
Dahlkild, Hanne, 06: 9
DAN CARRIER, coaster, 04: 82
DAN, S/S, b. Lübecker Maschinenbau, 02: 87
DANA (III), havundersøgelsesskib, 04: 125
DANA, S/S, b. Antwerpen Eng. Co., 02: 88
DANBELT, S/S, b. B&W, 02: 83, 88
DANFJORD, S/S, b. B&W 1925, 02: 88
DANFJORD, S/S, b. Flensburger Sch., 02: 89
DANHOLM, S/S, b. Nakskov/02: 88

DANHOLM, S/S, b. Ottenser, 02: 84*, 89
Dania, A/S Dampskibsselskabet, 02: 75-90
DANICA BLACK, coaster, 04: 81
DANKLINT, S/S, b. Helsingør, 02: 88
DANMARK, M/S, 0.K. fragtskib, 02: 32
Danmarks Besættelse 9/4 1940, 06: 87
Danmarks Natur- og Lægev. Bibi., 06: 101
Danmarks Rederiforening, 02: 81; 04: 70; 05: 9, 19ff
Dannebrogsmand Georg L. Thomsen, 05: 54
Dannesboe, Erik, 04: 41-58; 06: 43-52
Dansk Dampskibsrederifor., 02: 76, 80; 05: 13
Dansk-Franske D/S, A/S Det, 02: 79f
Dansk Internationalt Skibsregister, 04: 62
Dansk Linjefart 1866-2004, 06: 116
Dansk Røde Kors’ lægebog 1949, 04: 68
156

Dansk Soyakagefabrik, København, 03: 106
Dansk Svovlsyre og Superfosfatf., A/S, 02: 75
Dansk Søfartstidende, 04: 44, 46; 06: 43
Dansk værftsindustri efter 1945,
artikel af Morten Karnøe Søndergaard,
04: 103-116
Danske Bådtyper af Christian Nielsen, 06: 114
Danske i det nederlandske ostindiske kompagnis
tjeneste i det 17. århundrede, artikel af
Erik Gøbel, 03: 7-30
Danske Kamp, Den - billedværk, 04: 24
Danske Rederes Retsværn, 02: 80f
DANVIG, S/S, b. 1941, 02: 88
Danyard Frederikshavn, 04: 104
Darwin, Charles, 06: 31
Datterselskabsmodel i dansk skibsbygning, 04: 108
Davis, Ewin Lamar, dommer, 02: 35
Dawkins, Oliver, kaptajnløjtnant, 04: 120
DE BROUWER, holl, skib, 06: 102, 105
DE DRIE KÖNINGEN, holl, skib, 06: 102
DE GOEDE HOOP, holl, skib, 06: 102
DE JAGER, holl. skib, 06: 102
de Leuwe & Philipsen, Antwerpen, 02: 75
DE WALVIS, holl. VOC sejlskib, 03: 20
DE WATER-HONDT, holl. skib, 06: 102, 105
Deane, Anthony, skibskonstruktør, 03: 55
Debes, H. J., historiker, 03: 36
Decca, 04: 117-130, 118*, 122*, 124*, 127*
Decca Navigator i 50 år,
artikel af Søren Thirslund,04: 117-130
Deconinck, Stefan, historiker, 03: 10
Dekorerede menneske, Det - udst., 05: 100
Delgados, spantetype, 03: 52
Delmas & Vieljeux, Paris, 02: 87
DELPHINUS, M/S, 06: 55
DER CRON PRINTZ VON PREUSSEN, sejlskib, 04: 87
DER VERSUCH, 02: 39, 42, 49, 51, 58
Deshima ved Nagasaki, Japan, 03: 21
Deutsch-Australische D/S, 02: 7
Deutsche Gesellschaft für Schiffahrts- und
Marinegeschichte, 05: 7
Deutsch-Skandin. Expressverkehr, 05: 61f
DFDS - S/S FALSTER, 05: 61
DFDS, 02: 92; 03: 61, 67; 05: 16, 43-48
Dhow i Adenbugten, 03: 91*
DIANA, DFDS, 06: 94

Dijkmans, Hans, holl, matros, 03: 13
DIONE, S/S, b. 1941,02: 88
Dirck, Engel, kaptajn fra Göteborg, 04: 90
Disa, Rederi-A/B, Stockholm, 02: 88
DISKO, S/S, b. 1927, 04: 117; 05: 77*
Doctrine of Naval Architecture, 1670, 03: 55
Documentary Committee, BIMCO, 05: 23
Dog House, The - New York, 02: 35
Dokliste, 06: 84
Donkeykedel, 03: 76
Dordrecht, Holland, 02: 68
Dorsgrund, Norge, 02: 61
Drikkevand, rationering, 02: 24
Drogden - vagtskib ved Drogden, 05: 92
DROGDEN fyrskib, 05: 54
Drogden uddybet til 8 m, 04: 17
DRONNING MAUD, DFDS, 06: 94
Dronninggaard, lystslot i Holte, 02: 45
DSB Rederi, 04: 60
Duale officerer, 04: 76
Ducrest, Charles Louis, marquis, 02: 39-74
DUDI, slæbebåd, 04: 80
DUMFRIESSHIRE, bark, 06: 44
Durban, 05: 32
Dykning - Mennesker på havets bund - udst., 05: 100
Dyrendahl, Lourens Nicolaes, 03: 17
Dæksbesætning c. 1950, 03: 69, 75f
Dødsulykker til søs, 04: 62, 74
Dönitz, tysk storadmiral, 04: 22, 25

E
E. C. Benzons dampskibe,
artikel af Asger Nørlund Christensen, 05: 57-64
East India Company; Calcutta handelsstation, 04: 90ff
EBBA, S/S, 02: 86
EBRO, DFDS, 06: 94
Eckert, Ole, installatør, Decca, 04: 123
Eckhardt & Co. Hamburg, 05: 39
EFTA 3, slæbebåd, 04: 81
Einar Holbølls sømandsliv,
artikel af Ulla Andersen, 04: 7-14
Eisen 8c Metal AG, Hamburg, 05: 37
EJDEREN, H/S, maleri Carl Baagøe, 06: 111
EL OLE, maleri Carl Baagøe, 06: 111
Elbe 1, fyrskib, 03: 82

Elefantsyge, 03: 25
Elektromekano A/S, København, 02: 9, 35
ELIE, S/S, b. 1921, 02: 79*, 81*, 82
ELLENSBORG, C. K. Hansen, 06: 94
Ellesmere Land - indkøb for eskimoer, 05: 90
Elwi, USA, maskinmester, 02: 13
ELY, S/S, b. Wm. Gray, 02: 86
ENGELEN, orlogsskib, 03: 57
Engelske Kanal, 04: 9; 06: 9
ENGLAND, DFDS, 06: 88
England, landbrugsvarer til 1939-1940, 06: 87
ENGIAND, passagerskib, 02: 92
ENTERPRISE, HMS, 05: 91*, 92, 93*
Erhvervsrisiko for søfarende, 04: 62
Erik af Pommern, 04: 15
ERIK BOYE, coaster, 04: 80
Eriksberg Mekaniska Verkstad, 05: 32
EROS, Rotschild tfamiliens lystyacht, 02: 115
Eskelund, Karl, rejseforfatter, 02: 103
ESTE, barkskib, 04: 49
ESTER MARIE, S/S, 02: 79
ESTER, bark, b. 1875 i Sunderland, 06: 45f
Euro-Atlantica de Navegaciôn, Panama, 05: 39
Europa Point, Gibraltar, 02: 96

F
Fabrica di galere, ms, 03: 48
Falcks motorredningsbåd, Helsingør, 05: 70
Faldereb, 03: 78
FALKEN, dampskib, 05: 50*
FALKENES, S/S, b. 1938, 02: 89
FALSTER, S/S, b. 1866, 05: 60*, 61f
Fandango, 02: 99*
FANNY, S/S, 02: 86
Farvelhilsen fra DFDS på Kvæsthusbroen, artikel
af Rikke Kristensen, 05: 43-48
Favrholdt, Anders, modelbygger, 04: 56
Fayerman, kaptajn på eng. BEAULIEU, 02: 43
Federal Trade Commission, The, 02: 36
Feltspat, ladning, 06: 69
Fem år foran for masten - fra dæksdreng til matros
i grønlandsskibene 1935-1940, artikel af
Søren Thirslund, 05: 65-96
Fennessy, E., Captain, Decca England, 04: 120
FIDES afSønderho, 04: 46
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Filippinere i danske skibe, 04: 64, 73-*
Finska Ångfartyg A/B, Helsingfors, 02: 88
Fire motortrampere fra Kalvehave, De, artikel
af Ole Stigjohannesen, 05: 31-42
Firestone Plantage, 02: 17
Fisker, Lorentz Heinrich, kontreadm., 02: 54
Fisker, P. L., 05: 16, 21
Fitz Roy, Robert, kaptajn på BEAGLE, 06: 31
Flagsignalering mellem skibe, 05: 72
Flamencomusik, 02: 99*
Flensborg, 02: 7; 05: 49
Flensburger Dampschiffsg. von 1869, 02: 85
Flensburger Schiffsbau-Gesells. 1872, 02: 7
Flinterenden uddybet til 7 m, 04: 17
FLORA, DFDS, 06: 94
FLORA, S/S, b. A. Vuijk & Zonen, 02: 86
Florissante periode 1778-1807, 02: 43
Flydende ligkister, 04: 70
Flyvemaskine-isreko. Grønlandsfarten, 05: 83
Fløjte, skibstype, 03: 9*
Foderstoffer Dk-Tyskland 1939-1940, 06: 87
Fodfolkets Kornet- og Løjtnantskole, Kronborg, 04: 17
Fonden ad usus publicos, 02: 58
Forende Oplagspladser, De, Kbh., 05: 69
Forligskommissionen, København, 02: 55
Forlis på Påskeøen, 06: 23
FORNÆS, S/S, b. B&W 1945, 02: 83*
Fort Zeelandia, Formosa, 03: 21
FORTUNA, M/S, b. Harlingen 1977, 06: 55
Fortøjningsforhold i Grønlandsfarten, 05: 75
Foss, kaptajn, 04: 98
Fouché, Jaan, fransk skibsreder, 02: 39
FOX II, S/S, b. 1893 Kbh., 05: 69, 85
Fragments of English Shipwrightery, 03: 55
Fragtraterne 1914-1920, 06: 43
FRANKRIG, A. H. Christensen, 06: 94
Fransk skibskonstruktør i Danmark
- artikel af Ulrik Langen, 02: 39-74
Frantmann, Heinrich, kaptajn Altona, 02: 40
FREDENSBORG, DFDS, 06: 88
Frederick de Coninck 8c N. L. Reiersen,
rederi og handelshus, 04: 87-102
Frederik II, 04: 15
Frederik VI, 06: 22
FREDERIK VIII, S/S, passagerskib, 03: 65
FREDERIKKE, af Karrebæksminde, 06: 111
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Frederiksen, Axel August, ungmand, 04: 52
Frederiksen, Svend, kaptajn, 04: 78
FREDERIKSHAVN, S/S, b. 1876, 03: Oms.*
Frederiksstad, 02: 61; 04: 48
Frederikssted, Sankt Croix, 04: 11
Fredskilde, Niels Laur., styrmand, 04: 51
Freetown, Liberia, 02: 19
Fregade, it. skibstype c. 1540, 03: 49
FREJ, svensk isbryder, 06: 81
FREJA, opmålingsskib, 04: 18, 123
FRIGGA, DFDS, 06: 94
FRODE, DFDS, 06: 94
Frokost på fragtskib c. 1950, 03: 81
Fronton, baskisk boldspil, 02: 103
Fuldskibet VALKYRIEN 1882-1923,
artikel af Erik Dannesboe, 04: 41-58
Furusund ved Ålandsvikcn, 03: 37
Fuste, it. skibstype c. 1540, 03: 49
FYKAN, coaster, 04: 82
FYLLA, Flådens skonnert, 1865, 04: 7
FYLLA, skonnert, KGH, 05: 70, 90
Fyr- og Vagervæsenet, 05: 49
Færgebåde på Sundet malet af Christian Olsen, 06: 111

G

Gade, Baron Felix Sommery, 02: 112f
Gagebøger, holl. monsterrolen, 03: 10
Galle, Ceylon, 03: 21
Gamron = Bandar Abbas, 03: 20
Gangway, 03: 78
Garde, H. G., direktør DFDS, 04: 120f
Garde, H., kommandør, 04: 7
Gasmålernavigation, 04: 119
GEIR, bjergningsdamper, 02: 91-118, 92*
GEISER, H/S, b. 1844, 05: 57
Genlis, Stéphanie-Felicité, forfatter, 02: 41
Genova, 03: 86, 103
Georg Ludvig Thomsen - fyrskibsstyrmand
og kunstmaler, af Kåre Lauring, 05: 49-56
GEORG STAGE I, 05: 65
GEORG STAGE, skoleskib (1935), 05: 65
GEORG, S/S, og S/S CONSTANTIN,
maleri af Th. Møller, 06: 111
GEORG, S/S, b. nr. 158 B&W, 02: 77, 85
George (R. Ronne), Rederi, Sundsvall, 02: 85

Germania, Fru, muse & gudinde, 04: 32
Gerner, Jens, kommandørkaptajn, 04: 98
GERSON, bark, 04: 9, 11*
GERT HANSEN, coaster, 04: 82
GERTRUD RASK, fragtskib, 05: 79, 89f
GIBEL DERSHA, rutebåd, 02: 102, 107
Gibraltar, 02: 91-118, 96*; 03: 86
Gibraltarstrædct fra august 1939 til april 1940,
artikel af Kaj Lund, 02: 91-118
Gilberg, Lisbeth, 05: 90, 92
Gilberg, /Xage, læge på Grønland, 05: 84ff, 92
Ginnely, USA, maskin kadet, 02: 13
Gissemand, person fra Løgumkloster, 06: 38
Gjedde, Ove, 04: 90
Gladwin, Michelle, kaptajn, 04: 61*
Glasgow, DFDS' TYR i havn 9/4 1940, 06: 88
GLENESSLIN, b. Liverpool 1885, 04: 41
Glob, P. V., historiker, 03: 40
Globus, Mercators for Karl V, 1541, 03: 31
Goa, Malabarkysen, 03: 20
Godemins & George Fenwick, 04: 90
GODTHÅB, S/S, 05: 79, 84
Goens, Rijkloef van, holl. guvernør, 03: 19
Gottorp, 03: 21
Gourmont, Hieronymus, fr. kartograf, 03: 32
GRACE DIEU, eng. orlogsskib b.1418, 03: 54
Graftona, rejse til, 04: 44
Graminhadas, port. ren. spantetype, 03: 52f
Granlund, John, sv. udgiver, 03: 31
GREAT GALLEY, eng. orlogsskib, 03: 55
Greibe, V., 05: 16
GRETHE af Nakskov, evert, 05: 86
GREV BERNSTORFF, sejlskib, 04: 96
GREV ERNST SCHIMMELMANN, sejlskib,
04: 87-102; 05: 103
GROVEHILL, S/S, 02: 86
Groveland, A/B, Landskrona, 02: 86
Grubbe, Sigvard, sekretær, 03: 36
Grube, Peter, 05: 9-30
Grænsevagten, tidsskrift, 04: 20
GRØNHAUG, S/S, b. nr. 158 B&W, 02: 77
GRØNLAND, S/S, 05: 69
Grønlandsfarten ved KGH, 05: 65-96
Grønnehave, torpedorum, 04: 22
Gråsten Slot, 05: 49
Guano, rejse med guano fra Pajaros, 06: 34

Guillermo, matros i Svitzer, 02: 99*
Guldager, H. A., reder, 02: 86
Gurreholm i Scoresbysundljorden, 05: 89
GUSTAV HOLM, S/S, 05: 69*, 70-73*, 78-90
GUSTAV, M/S, b. Harlingen 1977, 06: 55
Guttery, Mr. fra Ministry of Transport, 04: 123
Gyrokompas, 02: 119-127
Gøbel, Erik, artikelforfatter, 03: 7-30
Göring, besøg på kronborg, 04: 30
Göteborg, 03: 105; 04: 48

H
H. A. Christensen, rederi, 06: 91
H. McIntyre & Co., Paisley, 02: 85
Hacklin Holding Co., Helsinki, 05: 34
Halifax, Canada, 06: 48
Hall Brothers, Newcastle, 02: 87
Halsø ved Ålandsviken, 03: 37
Halvspanter i antikke fartøjer, 03: 46
Hamburg, 03: 82
Containerskib (APM) i Hamburg, 05: 115*
Hames, Hendrick de, handelsmand, 03: 13
Hamina, Finland, lastehavn, 06: 82
Hamlet, opførelse på Kronborg, 04: 30
Hampton Roads, Delaware River, 02: 11
Handbook of Baltic and White Sea, 05: 21
Handels- og Søfartsmuseet 1915-1945, 04: 17
Handelsflådens Velfærdsråd, 03: 101; 06: 57, 70
HANS HEDTOrr, M/S, 05: 67
Hansa-program, skibsbygning, 02: 80, 88
Hansen, C. K, D/S Dannebrog, 05: 16
Hansen, Carl Jørgen, matros, 04: 51
Hansen, Chr. G., Kornkompagniet, 06: 43, 51
Hansen, Frederik, skibsinspektør, 05: 65
Hansen, G., styrmand, 05: 83
Hansen, Gustav Emil, matros, 04: 52
Hansen, H. A., skibsreder, 02: 78
Hansen, H. J., kaptajn, 05: 61f
Hansen, Henrik L., læge, 04: 59-86
Hansen, Jens Mathias, maskinmester, 02: 102
Hansen, John fra C.K. Hansen, 05: 12ff, 19, 21
Hansen, Lars, matros, 04: 51
Hansen, Lodsformand Stubbekøbing, 05: 61
Hansen, P., jernstøber Nykøbing F, 05: 57f
Hansen, Pastor Mørk, 1815-1895, 06: 24
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Hansen, Peter Laurids, bådsmand, 04: 51
Hansen, Preben Møller, formand, 04: 70
HANSIA, ralpumper, 04: 81
Hansson, Hilding Ferd., matros, 04: 52
Hanstholm Redningsstation, 04: 44
HAPPY WILLING, S/S, 02: 84
Harder, Jacob, kaptajn, 02: 61-69
Harslund, Viggo, 04: 23
Hart, Simon, holl. historiker, 03: 7
Hassager, Carl, 05: 16
Hauen, Van - ekspeditionen, 05: 92
Havari af danske skibe, statistisk info, 04: 63
Haverbeck & Skaiweit, Valdivia, 02: 87f
HAVILA, barkskib, 04: 49
HAWTHORNBANK, barkskib, 04: 49
HEBE, DFDS, 06: 94
Hedegaard, Peter P., reder, 04: 44
Hedtoft, Hans, statsminister, 04: 123
HEERING KIRSE, M/S, 04: 63
Heide, Lars, forfatter, 04: 106
Heilbuth, Paul Herman, direktør, 02: 75
Heimdal, D/S, 02: 80f, 88
Heinkel bombefly angriber TYR 1940, 06: 88
HEJMDAL, opmålingsskib, 04: 125
HEJMDAL, orlogsskib i Grønland, 05: 75
HEKTOS, S/S, 02: 85
HELENE, forsyningsbåd, 04: 80
Helgoland, baggrund for skibsportræt, 06: 11
Helsingborg, Kärnan, 04: 17
Helsingør Bymuseum, 04: 34
Helsingør Garnison, 04: 15f
Helsingør, Krogen, 04: 15
Helsingør, Kronborg, kipning, 05: 70
Helsingør, Kronborg 1940-45,04:16*, 19*, 21*, 27*, 31*
Helsingør Skibsværft, 02: 88; 04: 26f, 32, 103
Helsingør, tysk besættelse 1940-45, 04: 15-40
Helsingør-Helsingborg færgerute, 04: 26
Ilelsingørmodellen i skibsbygning, 04: 108
Helsingørske Dampskibsselskab, Det, 05: 16
Henckel, Niels Valdemar, 04: 44
Henningsen, Andreas, skibsreder, 04: 48
Henningsen, Elisabeth, 05: 7
Henningsen, Henning, 05: 6-8*, 113
HENRIETTE LOUISE, 03: 13
Hetland, D/S, 02: 83
HILLENERTOR, S/S, 02: 88
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HINDSHOLM, DFDS, 06: 94
Historia de gentibus scptcntrionalibus
af Olaus Magnus, udgivet 1555, 03: 31
HIV-forebyggelsc, 04: 71, 75
Hjørring, Decca violet slavestation, 04: 121
Hof- og Stadsretten, København, 02: 53, 69
Hohlenberg, Frantz Christopher Henrik,
fabrikmester 1765-1804, 02: 53, 71
Holbøll, Einar, 1865-1927, sømand,
postembedsmand, 04: 7, 8*-14
Holbøll, Pingel Johan Carl Heger, 04: 7
Holiday Calendar fra BIMCO, 05: 21
HOLIGOST, eng. orlogsskib b.c.1420, 03: 54
Holk, skibstype, 03: 56
HOLLAND, A. H. Christensen, 06: 94
Holland, skibsmåling 1669-1700, 06: 99-108
Hollandsk klamp, 03: 54
Holm & Wonsild, 02: 78
Hong Kong-betingelser for forhyring, 04: 60
Hong Kong, reden, 03: 99*
HORATIO, H/S, maleri, 06: 111
Horlogio, solur, 03: 33
Hormuz, Persien, 03: 21
Hornemann, G. A., direktør, 06: 43
HORSIA, coaster, 04: 78
HROAR, DFDS, 06: 94
Hudde, Johann van Waveren, holl., 06: 106
Hurdman, USA, maskinmester, 02: 13
Husum, 03: 21ff
Hvass, Lone, Helsingør Bymuseum, 04: 34
HVIDE ØRN, fregat b. 1798, 02: 55
Hvidehavet, 05: 28
Hvilborg, Thomas, overstyrmand, 04: 61*
Hvitserk, 03: 31, 33*
HWK Kriegsmarine, Tyskland, 06: 95
Hyre basser, 04: 62
Højer, Decca slavestation, 04: 121
Høj tanke i fragtskib, 03: 100, 105
HAABET, Coninck & Reiersen, 04: 94
Haag-Konventionen, 04: 28, 32f
Haaø ved Grimstad, kompasroser i sten, 03: 36

I

I. C. JACOBSEN, DFDS, 06: 94
Ibsen, Finn, matros, 05: 76

ÎJSELMEER, M/S, b. Harlingen 1977, 06: 55
Iloilo, 03: 102
Imperial Airways, 05: 79
INDFØDSRETTEN, orlogsskib, 04: 98
Information Bureau under BIMCO, 05: 21
INGE MÆRSK, fragtskib, 05: 33
INGOLF, orlogsskib i Grønland, 05: 75
INGRID, S/S, b. Blumer, Sunderland, 02: 86
Instructione s. m. fabricate galere, 03: 49, 56
International Congress of Maritime Museums,
ICMM, 06: 7
International Maritime Organisation under FN
(IMO),04:63f
International Safety Management Code (ISM),
04: 64, 72
Ipland, kaptajn med frue f. Tøndering, 06: 34
IRENE MARIE, S/S, 02: 79
Iris, Rederi-A/B, Stockholm, 02: 88
Irvine Shipbuilding 8c Dry Dock Co., 02: 86
Isbryderassistance Østersøen, 06: 75
Isfahan, Persien, 03: 21
ISLAND, S/S, maleri, 06: 111
Isrekognoscering i Grønlandsfartcn, 05: 73
Iversen, Volquard, dk. søfarende, 03: 20ff

J

J. Blumer 8c Co., Sunderland, 02: 86
J. H. M1DDELHEUS, brig, b. 1871, 06: 20*
J. Lauritzen A/S, 03: 61
J. Lauritzcn, elevtid, 06: 77
J. WEBSTER CLARK af New Orleans, 05: 51
Jacobszoon van Amack, Jan, holl., 03: 14
Jans, Carl Dirchens, kaptajn, 04: 8
Jans, Henning Thorvald, ungmand, 04: 51
Jansen, Asger, styrmand, 06: 53-86
JENS BANG, M/S, 03: 64*
JENS VÆVER, forsøgskutter, 04: 126
Jensen, Alfred Serenius, marinemaler, 06: I Of
Jensen, C. P, 05: 16
Jensen, Christian Thøger, letmatros, 04: 52
Jensen, Edgar, lærling, 04: 51
Jensen, Hendrik Bacher, lærling, 04: 51
Jensen, Jens Emil Matsen Juel, matros, 04: 52
Jensen, Jørgen, artikelforfatter, 03: 31-44
Jensen, Jørgen, flynavigatør, 05: 79

Jensen, Karl Kristian Helms, matros, 04: 51
Jensen, Kristen, kok og steward, 04: 51
Jensen, Peter, kommandør, 04: 121
Jensen, Poul, flynavigatør, 05: 79
Jensen, Rasmus Rosenkvist, maskin., 06: 68
Jeppesen, Hans, 25-års jubilæumshilsen, 06: 7
Jerivan, Persien, 03: 21
JESUS, eng. orlogsskib b.c. 1420, 03: 54
JETTE SAJ, en trepren ør far tøj, 04: 81
JL - brev fra J. D. Lauritzen, 05: 13*
JOHANNE 8c MARIA, sejlskib, 04: 96
JOHANNES, barkentine, 04: 8f
Johannesen, Ole Stig, 05: 31-42; 06: 87-98
Johansen, Ejnar Chr., lærling, 04: 51
Johansen, Gitz, maler, 05: 79
Johansson, Martin Ejnar, matros, 04: 52
John Wood 8c Co., Glasgow, 05: 57
Johnsen 8c Jespersen, 05: 16
Jordskælv i Valparaiso 1895, 06: 38
JOSEF CONRAD, skoleskib, 05: 65
JOTUN, coaster, 04: 80
Juleaften 1942, 02: 32
Juleaften om bord GERSON, 04: 10
Julebrev fra styrmand, 06: 58
Julemærkehjem på JYLLAND, 04: 12*
Julianehåb - trafik med KGH på, 05; 81
Junggreen, Jens Peter, 1827-1886, 06: 9, 28
Jylland, A/S Dampskibsselskabet, 02: 75f, 86
JYLLAND, fregat, 04: 7
JÆGERSBORG, S/S, 05: 92; 06: 94
Jødeaktionen i Danmark 1943, 04: 26
Jørgensen, maskinmester i Svitzer, 02: 94
Jørgensen, Niels Axel, koksmath, 04: 51
Jørgensen, overstyrmand på DISKO, 05: 78

K
Kaffe i sække, 03: 87*
Kakerlakker, 06: 81
Kallehaverederiet, 05: 31-42
Kalundborg Bank, 04: 44
KALØ, fragtskib, 05: 33
Kamakura, Japan, 03: 101
Kanakker, 06: 16ff
Kandahar, Indien, 03: 21
Kap St. Vincent, 02: 111
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Kapstaden, Sydafrika, 04: 98
KAREN, S/S, 02: 86
KARENS MINDE - i Peder Most, 02: 100
KARIN CAT, coaster, 04: 82
Karl V, 1519-1556, kejser, 03: 31
Kaskina Laiva OY, Kaskö, 02: 86
Kasmaric, matros, 06: 53
KASTE, S/S, b. Antwerp Eng. Co., 02: 86
KATHOLM, DFDS, 06: 94
Kcizergracht - palæ i Amsterdam, 03: 15
Kelang, 03: 95
Kemikaliepåvirkning og sundhed, 04: 66, 72
Key West, Florida, 02: 11
Kiclerkanalen, passage af, 05: 39; 06: 66*, 70
Kierulff, Ole Andreas, viceadmiral, 02: 54
Kiil, Niels Ole, 02: 7-12*, 13-31*, 32-37
Killingeholmc, River Humber, 06: 55
KINA, M/S, fragtskib, 03: 65, 101
Kipning ved Helsingør, Kronborg, 05: 70
Kirkwall, Skotland, 06: 47
Klampbygningsteknik, hollandsk, 03: 54, 56
Klassesamfundet til søs, 04: 75
Klem, Knud, museumsdirektør, 04: 18, 21
Klinkbygningstradition afskibe, 03: 45-60
Klintholm, Decca slavestation, 04: 121
KLINTHOLM, M/S, b. Harlingen, 06: 55
Klosters Rederi A/S, Oslo, 02: 88
Kobberforhudning af skibe, 04: 95
Kobbcrplademønter, svenske, 04: 89*, 95
Kobe, Japan, 03: 101
Koch, Lauge - ekspeditionerne, 05: 84ff
Koch, V. C., skibsreder, 06: 11
Kogge, skibstype, 03: 56
Koh Si Shang, Thailand, 03: 95
Kokosnødder som ladning, 06: 22
Kolahalvøen, 05: 28
Kollision S/S FALSTER og lodsbåd, 05: 61
Kolterstok, styremetode, 02: 123f
Kommercelæst, 06: 99-108
Kompasretning, 05: 70
Kompasroser af sten, 03: 31-38*, 39-44
Konferencerate 1905-08, 05: 22*
Kongelige Grønlandske Handel, 05: 65-96
Kontorflag, lov om, 02: 80
Konvojsejlads WW2, 02: I7ff, 18*
Koop, Friedrich C. G., tømrermester, 02: 47
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Korklastet sejler på Tejofloden, 02: 110*
Korsberget, kompasroser i sten, 03: 41
Korte og nyttig Undcrviissning om
Passact-Vinden baade fra Fæderne ..., 03: 24
Kostforplejning KGH-skibe 1935-40, 05: 71
Kravelbygning fra Middelhavet til Østersøen,
artikel af Otto Chr. Uldum, 03: 45-60
Kreutzmann, Johannes, billedskærer, 02: 131
KREY WOGGERSIN, bark, b. 1861, 04: 44
Krigstjeneste 1864, 05: 49
Krisehjælp til søfolk ved ulykker, 04: 72
Kristensen, Rikke, artikelforfatter, 05: 43-48
Krogh, Jens, 05: 16
Krogh, redaktør Dansk Søfartstidende, 04: 46
Krohn, A., skibsinspektør, 06: 43
Krom an-Andersen, Bjørn, 05: 100
KRONBORG, M/F, 04: 18
Kronman, Christian, 05: 21
KRONPRINS FREDERIK, M/S, 04: 121*
Kruse, A. C., København, 05: 59
Kulturhistorisk Museumsforening, 06: 8
Kvæsthusbroen, 05: 43-44*, 45-48
Kyrenia-skibet fra Cypern, 03: 46f
Kähler, Hermann, 05: 65
Kählers keramikfabrik, 05: 82f
Københavns Porcelænsfabrik, 05: 45f
Københavns Fiskerisclskab A/S, 05: 61f
Kønssygdomme, 04: 75
Köping, losse- og lasteplads, 06: 68f
Kørnings, Ingegerd Persdotter, 03: 37

L
L. H. Carl, rederi, 04: 46
LAKEN-KOOPER, holl. skib, 06: 102
LALI, S/S, b. Fredriksstad M. V., 02: 88
LANCING, fuldskib, Norge, 05: 68
Landbrugseksport til Tyskland 1939-40, 06: 87
Landgang, 03: 78
Lange, Erik, 1556-1643, alkymist, 03: 13
Lange, Ole, forfatter, 04: 106
Langen, Ulrik, artikelforfattcr, 02: 39-74
Langevad, K., navigatør, 04: 125
LAPPEGRUNDEN fyrskib, 05: 49, 52*
Lapsalving af wire, 03: 84*
LARGS BAY, M/S, USA-fragtskib, 02: 33

Larsen, Benny B., styrmand, 06: 53
Larsen, Christen Hansen, kok på, 04: 52
Larsen, Flux Vilthi, letmatros på, 04: 51
Larsen, J., reder Transatlantic, 04: 44
Larsen, Lars, skibbygmester, 02: 47
Larsen, Søren, vicegen.sekr. BIMCO, 05: 10
Larsen, Aage, kaptajn, 02: 32
Lascars, indiske søfolk, 04: 88
Lastrum, 03: 69
Latinersejl, 03: 50
Lau, Jens Møller, tømmermand, 04: 52
Lauge Koch-ekspeditionerne, 05: 84
Lauring, Kåre, museumsinspektør,
04: 87-102; 05: 49-56; 06: 113*
Lauritzen, Ditlev, skibsreder, 02: 75, 76*, 78
Lauritzen, J., 05: 16
Lauritzen, Jørgen Ditlev, skibsreder, 02: 84f; 05: 13*
Laursen, Laurs Rasmus, rigsarkivar, 06: lOlf
Laur vigen = Larvik, 03: 15
LAZAAREJA MARIE, fr. trawler, 04: 126
LE HAVRE, skibsmaleri Ed. Adams, 06: 111
LEANNA, S/S, b. Hamburg, 02: 84, 89
LEMYRE DE VILLERS, dampskib, 06: 50
LEON, skon nerbrig - model, 05: 113
LILLEBORG, C. IC Hansen, 06: 94
Lilleø Værft, Korsør, 05: 67
LILLY, S/S, b. Flensburger Schiffsbau, 02: 85
LILLY, S/S, b. nr. 158 B&W, 02: 77*, 85
Limfjorden, Rederiet, 04: 44
Limfjordsmuseet, 06: 7
Lind, P. A., orlogskaptajn, 04: 121
Lindberg, Elof Rich. Finn, styrmand, 04: 52
Lindemann, tysk general, 04: 22
Lissabon, 02: 110
Llico, Chile, 06: 32, 34
Lloyd's Register, 06: 50
Lodsbåd med sprydsejl, 05: 53*
Lolland-Falsters Stifstidende, 05: 58, 61
Lomborg, Bjørn, 06: 80
London, 02: 61
London med Venneselskabet, 06: 129, 131*
Londondeklaration af 1909, 04: 48
Longuemare, M. de, 02: 67f
Losning af stykgods, 03: 96*, 98*
Lossegrejcr, eftersyn af, 03: 85
Lota, havneby Chile, 06: 28, 37

LTA = Lost Time Accidents, 04: 64
LU CAY, brig, b. 1871, 06: 11
Ludvigsen, Jens Laurids, matros, 04: 51
Luftværnskanon Kronborg, 04: 23*
Lugearbejde, risikabelt arbejde, 04: 77*
Lugedæksler for lastrum, 03: 78*
Lund, Christian, artikelforfatter, 02: 75-90
Lund, Kaj, artikelforfatter, 02: 91-118
Lund, Kaj: Du bliver aldrig sømand, 06: 73
LUNDBY, M/S, 05: 31*, 34-35*
Lundsfryd, V. E., civilingeniør, 03: 63
LÜBECK, D/S, fragtskib, b. 1914, 02: 7, 8*
Lübecker Maschinenbau, 02: 77, 87
Lybecker, Johan Ludvig, amtmand, 02: 39
LYN, coaster, 04: 81
Lystbåde med gaffelsejl, 05: 54*
Lægebog for søfarende, 04: 77
Lægeundersøgelser af søfarende, 04: 62
Lofgren, Kjell, sv. historiker, 03: 40
Løfqvist, Hanne, redaktør af artikel, 06: 9-42
LØVENØRN, inspektionsskib, 04: 125

M

Mabillon, Ralf, maler, 05: 100
Mace, Samuel, kaptajn, 02: 9, 13
Madras, handelsplads, 04: 90
Madsebakke, Bornholm, helleristning, 03: 40*
Madsen, Møller, kaptajn i Svitzer, 02: 94
Madsen, Rasmus Hansen, hovmester, 04: 52
MADURA, M/S, Ø.IC, fiktivt fragtskib, 03: 65
MAGNUS JENSEN, M/S, 04: 63
Magnus, Olaus, gejstlig 1490-1557, 03: 31
Majuro, Marshall Islands, 06: 55
Malabarkysten, 04: 90, 93
MALACCA, M/S, 03: 65, 66*, 85*
Malaria, 02: 16; 04: 74
Maling afskib, 03: 103
Malm, D/S Kbh., 02: 85
Malmø, 06: 57
Malteserkorsordningen - en modus vivendi,
artikel af Ole Stig Johannesen, 06: 87-98
Maltcserkorssignatur på skibene, 06: 90*
Managementfirmaer, 04: 62
Manchester, 06: 92
MANCHURIA, M/S, 03: 65, 71*
163

Mand-over-bord-rnanøvre, 05: 76
Mandskabsforhold - social lagdeling, 03: 93f
Manila, 03: 102
Marcusscn, Willy Osvald, tømmerm., 04: 51
MARGRETHE, DFDS, 06: 94
MARIA ALETTA, sejlskib, 04: 96
MARIA, coaster, 04:' 80
MARIA, dk. orlogsskib b. 1514, 03: 57
MARIE MÆRSK, tankskib, 02: 117
Marinebefählhaber Admiral Dänemark, 04: 18
Maritim kontekst - udstilling 2004, 05: 100
MARLIN II, M/S, b. B&W 1943., 05: 39
Marseilles, 03: 86
Marshall, Liberia, 02: 17
Marshallstøtte og danske værfter, 04: 103
Marstal, oplagte coastere 2004, 04: 65*
MARTHA, S/S, 06: 53
MARTIN CARL, S/S, 02: 88
MARY ROSE, eng. orlogsskib, 03: 55, 57
MARY, S/S, b. W. Hartlepool nr. 163, 02: 86
MARY, S/S, b. nr. 100 W. Smith, 02: 78*, 85
Maskinbesætning c. 1950, 03: 69, 75f
Maskinhavari i M/S SIMBA 1951, 03: 91*
Matanza, Chile, 06: 30, 31*, 33*, 35, 37
Matthew Taylor, Methil, 02: 86
Mauritius, Indiske Ocean, 03: 22
Medicinkister i skibe, 04: 77
Mehun-sur-Loire, 02: 53, 71
Meier, Carl Henrik, matros, 04: 51
Mekkilsen, J., kaptajn på STRONSA, 04: 41
Melbourne, VALKYRIENS rejse til, 04: 48
Melchiors, Carsten, BIMCO, 05: 10
Mémoire concernant le projet...
commerce maritime à Paris ..., titel, 02: 53, 71
Mennesker på havets bund, 05: 100
Menninck, Adriaen, holl, handelsmand, 03: 13
MERCANDIAN ATLANTIC II, 04: 63, 80
Mercator, Gerard, 1512-1594, kartograf, 03: 31
Merdø, kompasroser i sten, 03: 34*
Meschel, Persien, 03: 21
Meteorologiske meldinger, 05: 72
Mewis, tysk admiral, besættelsen, 04: 18
Meyer, Axel Emil Arthur, letmatros, 04: 51
Mezza-luna, konstruktionsbegreb, 03: 49*
Michielsen, Barent, logiholder, 03: 16
MIDDELHEUS, brig, b. i Brake, 06: 10*, 20*
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Middelheus, Johan II., tobaksfabrikant, 06: 11
Mikkelsen, Ejnar, polarforsker, 05: 65, 76, 88
Mikkelsen, Helge Oluf, dykker, 02: 94, 107ff
Mikkelsen, Thorvald, overretssagfører, 05: 65
Mineforlis WW1, 02: 78, 85ff
Minimum Freight Scale BIMCO, 05: 17*
MIRA, S/S, b. Nakskov 1947, 02: 88
MITO, coaster, 04: 81
Mocca, Persien, 03: 20
Modernismens Skibe, 06: 132
Mohr, O. C., udenrigsministeriet, 06: 89
MONICA SEED, S/S, b. Schiedam, 02: 87
Monstad, Albert, USA, maskinmester, 02: 13
Monsunvinde, 03: 26
Montesson, Madame de, 02: 41
Montevideo, VALKYRIENS rejser på, 04: 50
Moses og Søn, G. Melchior, rederi, 04: 9
Motor, hovedmotor i fragtskib c. 1950, 03: 69
Motorskibsselskabet Marienborg, 04: 44
Motortramp A/S, 05: 31-42
Misvisning, kompassets, 03: 26
Muddermaskine Nakskov Havn, 05: 61 f
Muk, Mikkel, 1. styrmand på DISKO, 05: 81f
Munch, P. udenrigsminister, 06: 94
Mygind, Axel, 04: 34
Myhre, J. E, gener alse kre tær, 05: 9, 18, 20, 27
MÜLHEIMRUHR, S/S, b. 1938, 02: 89
Müller, V., grosserer, best, reder, 06: 43
Myren, D/S, rederi, 02: 78
Mytteri HENRIETTE LOUISE, 03: 13
MÄLARSEE, M/S, b. Harlingen 1977, 06: 55
Møller, Anders Monrad, 06: 99-108
Møller, Th., maler, 06: 111
Möllnitz, grosserer København, 06: 44, 51
Møntauktion, 05: 103
MAAGEN, bark, 06: 44*, 46-49*, 50-51
MÅGEN, orlogsskib i Grønland, 05: 77
Måltider på fragtskib c. 1950, 03: 81

N
Nagasaki, 03: 101
Nakskov Havn muddermaskine, 05: 61f
Nakskov Skibsværft A/S, 02: 88; 04: 103
Nancke-Krogh, Søren, mag.art., 05: 100
Nantes, VALKYRIEN losser i, 04: 49

Napoleonskrigene 1792-1801, 04: 93
Narkotika, bekæmpelse af smugling, 05: 25
NASSAU, holl. VOC sejlskib, 03: 20
Nav. Maritima Bulgari, Sofia, 02: 88
Naviera Mogor S.A., Marin Spanien, 05: 39
Nayaken af Tanjore, 04: 90
Nei-a-fo = Neiafu, i Vavau-øgruppen, 06: 19
NELLY, S/S, b. J. Blümer, Sunderland, 02: 86
New York, 04: 50; 06: 47
Newcastle, 04: 50
Nicolo, Theodoro de, skibsbygger, 03: 49, 56
Nielsen, Albert Lars Jørgen, lærling, 04: 51
Nielsen, Bryde, direktør, 05: 70
Nielsen, Christian, vicekonsul, 02: 19, 30
Nielsen, Erik Dyhr, navigatør, 02: 94, 103
Nielsen, Hans Chr., bådsmand, 04: 52
Nielsen, Johan, styrmand, 04: 51
Nielsen, kok i Svitzer, 02: 94
Nielsen, Niels, sejlmager, 04: 51
Nielsen, Paul August, letmatros, 04: 51
Nielsen, Poul, navigatør, 02: 109
Nietsche, Kamma, lærerinde, 05: 79
Nissen, telegrafist i Svizer, 02: 94
Nitteteknik ved skibsbygning, 04: 106*, 109*
Niuafu, ø i Stillehavet, 06: 17
Nordby Hede, Deccamasterstation, 04: 121
Nordfarer, holl. skibstype, 06: 100*, 103*
Nordhock, kaptajn, 05: 68, 76, 90, 92ff
Nordiske folks historie, De - af Olaus Magnus,
udgivet på latin 1555, 03: 31, 32*
NORDSTERNAN, S/S, 02: 85
Nordsøen, D/S, 02: 75, 77f, 85
Norfolk, VALKYRIEN laster i, 04: 50
Norges handels- og Sjøfartstidende, 06: 43
Normandiet, allieret landgang i 1944, 04: 25
Norrman, Ralf, Christer, historiker, 03: 41
North Shields, 02: 78
Notice de l'experience faite à Copenhague ...,
titel på afhandling, 02: 50
Nouveau système de navigation ayant pour objet
la liberté des mers..., titel, 02: 53, 71
Nouvelle théorie de la construction des vaisseux,
titel, 02: 50
Ny Tid, Sømændenes Forbund, 04: 68, 70
Nya Varvs A/B Öresund, Landskrona, 05: 34
Nyboder, 04: 7

Nyborg, H. C., 05: 16
Nykøbing F - Benzons skibsbyggeri, 05: 57
Næsseslottet, Furesøen, 04: 97
Nørgårcl-Larsen, Asger, forfatter, 06: 64
Nør up, Godtfred D., stationsleder, 04: 128

O
O'Brien, William, radioingeniør, 04: 117ff
Octavia Marine S.A., Majuro, M.I., 06: 55
Odense Stålskibsværft, 04: 104, 111
Olavur, maskinchef, 06: 53
Oliveira, Fernando de, præst, 03: 52
Olsen, Axel, sagfører og skibsreder, 04: 48
Olsen, C. maler, 06: 111
Olsson, Anna-Lisa, sv. historiker, 03: 40
Oost-1 ndiske Reise-bog, hvorudi befattis hans
Reise ... af F. A. Bolling, 03: 24
Oploopers, holl. skibsdreng, 03: 13
Oplægning, coastere i Marstal 2004, 04: 65*
Orehoved - anløb skibe med tømmer, 05: 32
Orientalische Reisc-Beschreib., 03: 20*, 2Iff
Orlogsværftet, 05: 57
Orme, Daniel, maler, 04: 97
Osaka, 03: 101
Ostindiefareren GREV ERNST SCHIM
MELMANN 1779-1780, artikel af Kåre Lauring,
04: 87-102
Ostindisk Kompagni af 1616, 03: 7, 26
Otaru, 03: lOlf
Ottensener Eisenwerke, Hamborg, 02: 84
Overisning, fjernelse af is, 06: 60*, 62*, 73
Overlevelsesrate, kolonifart 17. årh., 03: 23
Owen, USA navigatør, 02: 13

P
P&I-Klubber og BIMCO, 05: 23
P&O Line, 02: 93
P. Ph. Stuhrs Værft, Ålborg, 06: 45*
Pajaros-øerne ved Callao, Peru, 06: 34
Palembang, 06: 13
Palos Brudefærd - film, 05: 79
Pan American Airways, 05: 79
PAN, S/S, b. 1861 Nykøbing E, 05: 57ff
PANGAN, S/S, 05: Oms.*
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Papeete på Tahiti, 06: 22f
Papirmasseladning, 06: 64, 76, 79*
Partenreederei »Leanna«, Hamburg, 02: 89
Partisonprincippet, 03: 48, 50ff
Partrederiet Fregatskibet Valkyrien, 04: 48
Passagertransport på fragtskib c. 1950, 03: 68
Passatvinde, 03: 25
PATAGONIA, M/S, Ø.K. fragtskib, 03: 65
Peder Most, bogtitel, 02: 100
PEDER WESSEL, lystfiskerfartøj, 04: 81
Pederssøn, Jørgen, lods, 03: 34
Pelota basque, baskisk boldspil, 02: 103
Penang, 03: 03: 94
Persent et Bodecke, firma, 02: 40
Persson, Karlo Harald Martin, matros, 04: 51
PETER MADSEN, entreprenørfartøj, 04: 82
Petersen 8c Albeck, København, 04: 50
Petersen = Kap York Peter, kaptajn, 05: 90, 92
Petersen, A. N., kaptajn, skibsreder, 02: 79
Petersen, Jakob de, baron, friherre, 03: 15
Petersen, Jens Kr. M. Johs., ungmand, 04: 52
Petersen, Møller & Hoppe, 05: 24
Petersen, Peter Thorvald, styrmand, 04: 51
Petersen, Samal, fær. historiker, 03: 36f
Petersen, Sven F. Dorph,, 04: 123
Petersen, Vilhelm Chr. Niels, lærling, 04: 51
Petersen, Vill. Ernst Johan, letmatros, 04: 52
PETIT FOLMER, coaster, 04: 81
Philippe-Egalité, hertug af Orléans, 02: 41, 51
PIERRE af Rochelle, fr. kravel, 03: 56
Pietersen, Magnus, no. logiholder, 03: 16
Pining, Diderik, ty. kaptajn, 02: 111; 03: 31ff
Pinings Dom, 03: 33
PINK STAR af Panama, M/S, 05: 34
Piræus, Vindenes Tårn, 02: 122
Plankekina = Østersøen, 04: 8
Plassey, slaget ved 1757, 04: 90
Pienge, Johan, hørkræmmer, 02: 67f
Plum, Poul August, 1815-1876, maler, 06: 112
Politievennen, blad, 02: 56
Pontoppidan, Erik, teolog, historiker, 03: 12
Pontoppidan, Henrik, forfatter, 06: 55
Pontoppidan, Knud, præsident BIMCO, 05: 12
Porcelænsskår fra DFDS-skibe, 05: 43, 45*f
Porsgrunn, VALKYRIENS rejser på, 04: 50
Port Arthur, Texas, 05: 32
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Port Natal, Sydafrika, 06: llf
Port of Spain, Trinidad, 02: 11
Port Said, 1950, 03: 88
Port Swettenham, 03: 95
Portland, Oregon, 05: 31
Porto Praio, St. Jago, Cap Verde, 04: 87
Portugisisk skibsbygning i 1400-tallet, 03: 51
Position, tidsskrift, 04: 68
Poskitt, J. W., 05: 27
Postbesørgelse via lokale fiskere, 04: 9
Pothorst, Hans, kaptajn, 02: 111; 03: 31ff
Poulsen, Hanne, forh. museumsinsp., 06: 11
Poulsen, Lieutenant, 05: 61f
POURQUOI PAS, fr. bark, 05: 79
PRESERVER, bjergningsdamper, 02: 102
PRINTZ AF BEVERN, sejlskib, 04: 96
PRINTZ ROYAL, holl. VOC sejlskib, 03: 21
Prior, H. R, 05: 58, 61
Professionsbachelorgrad, 04: 76
Props, ladning, 04: 44
PROTECTOR, bjergningsdamper, 02: 102
Prøven, A/S, København, 05: 61 f
PRØVEN, S/S, 05: 61f
Pulicat, Fort Geldria, 03: 21
På sporet - af G. S. Rasmussen, 03: 84
Påskeøen, 06: 20ff, 35

Q
QIV1OK, geodætskib, 05: 88
QUAKER CITY af New Orleans, 05: 51
QUEEN OF ENGLAND, sejlskib, 04: 41

R
Radiokommunikation 1914-1945, 04: 117
Radiopejler, 04: 117
Radiorurn i fragtskb c. 1955, 03: 74*
Ramadan i Tanger, 02: 106
Rask, reparatør, 06: 63
Rasmussen, 2. styrmand, 05: 66f
Rasmussen, Carl Chr. Ludvig, matros, 04: 51
Rasmussen, Christian H., etnograf, 06: 113
Rasmussen, Dreyfus Rasmus, letm., 04: 52
Rasmussen, G. Sandemann, 03: 84
Rasmussen, Knud, polarforsker, 05: 79

Rasmussen, M., kaptajn, 04: 44
Ratstyring, styremetode, 02: 124
Rebningssystem GUSTAV HOLM, 05: 74
Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922,
artikel af Erik Dannesboe, 06: 43-52
Redningsbåd, ex Libertyskib, 02: 25*
Redningsflåde, GEIR, 02: 105*
Redningsstol, anvendelse af, 06: 23
Reederei A. Kirsten, Hamburg, 02: 88
Reederei Lattmann GmbH, Hamburg, 02: 87
Reiersen, Hans Reimert, kaptajn, 04: 88, 98
Reiersen, Niels Lunde, 04: 87
Reimann, A., 05: 31-42
Renthe-Fink, tysk gesandt, 06: 91
Reparationsdokker i Bombay, 04: 94
RESCUE, eng. bjergningsdamper, 02: 92, 117
Restaurationsbesætning ca. 1950, 03: 69, 76f
Reventlow, Christian Ditlev, lensgreve, 02: 58
RHONE, S/S, DFDS, 05: 86; 06: 94
Richley, Halvorsen & Cample, rederi, 06: 93
Riga, lasteproblemer - BIMCO, 05: 27
Ring, Christoffer, dk. adelborst, 03: 15
Risø, Harald Nikolaj, letmatros, 04: 51
Robbert, R. A., 05: 16
Robertsport, Liberia, 02: 17
Rockskorpioner, 02: 96
RODINA, S/S, b. 679 B&W, 02: 83, 88
ROEPSTORFF, Coninck & Reiersen, 04: 96
Romny, A/B, Stockholm, rederi, 06: 51
Roosen & Janssen, Handelshus Altona, 02: 40
Ror og styring, kontrol af, 02: 119-127
Rorkonstruktion, dobbelt ror, 02: 42
Rosander, John, matros, 04: 52
Rosenberg i Apia, Samoa, 06: 16
Rosenberg, kulhandler i Riga, 05: 27
Rosenkrantz, Frd. Chr. statsminister, 02: 49
Rosfeldt, kaptajn, 05: 83ff
Roskilde Garnison, 04: 18
ROTA, DFDS, 06: 94
Rothenborg, Aage, ingeniør, 04: 121
Rotschildt-familiens lystyacht, 02: 115
Rotterdam, 02: 75; 03: 83, 105; 06: 68ff
Royal Copenhagen, 05: 44
Royal Navy dokker i Bombay, 04: 94f
Rullebøger, holl. monsterrollen, 03: 10
Russell 8c Co., Glasgow, skibsværft, 06: 46

RUTH RIIS, coaster, 04: 80
Ruyter, Michiel de, holl. admiral, 03: 11, 13
Røde Hav, Det, 03: 89
Rølk, familie fra Åbenrå, 06: 29f, 38
Rønnow, Claus Nicolaus, marsk, 03: 37
Rørdal, 03: 80
Rørgennemføringer, skibsbygning, 04: 107*
Røster, kaptajn på S/S SAMSØ, 05: 61f
Råsejl, 03: 50

S

Saga, A/S, Oslo, 05: 34
SAGA, fuldskib, b. 1883 i Dumbarton, 06: 46
SAGA, M/S, b. Landskrona 1926, 05: 34
Saigon, 03: 97
SAINT BERNARD, S/S, 02: 87
SAINT ETIENNE, S/S, 02: 87
SALADIN, S/S, b. Liverpool 1890, 04: 41
Sally v/A. Johansson, Mariehamn, A/B, 05: 39
Salt, lastning af, 06: 71*
SAMOA, M/S, i canadisk havn, 03: Oms.*
Samoa, øgruppen Savaii, Upolu m.fl., 06: 16f
SAMSØ, S/S, b. 1866, 05: 61f
SANJUAN, sp. galleon fri. 1565, 03: 52
Sandbach, Tinne 8c Co., Liverpool, 04: 41
Sander, bådsmand på SVÆRDFISKEN, 05: 68
Sandgaard, Niels Peter, navigatør, 02: 64ff
SANKT ANNA, dk. sejlskib, 03: 12
Sankt Croix, 02: 68
Sankt Helena, 03: 24
SANKT JØRGEN, kbh. sejlskib, 03: 19
Sankt Thomas, 04: 12
SANO-R, sandsuger og ralsuger, 04: 80
Satellitnavigation, 04: 127
Saugmann, S. A., historiker, 03: 40
Savaii i gruppen Samoa, 06: 16f
SCAPA FLOW, D/S, b.1914, 02: 8
Schalburgtage af M/S VEDBY, 05: 39
Scheepwerft Harlingen, 06: 55
Schiffahrt-Treuhand GmbH, Hamburg, 02: 83
Schifter, Andreas, 05: 59
Schimmelmann, Heinrich E., statsmand, 02: 58
Schmidt, dansk konsul på Tahiti, 06: 22
Schmidt, skuespiller, 05: 61 f
Schoustrup, J., kommandør, 04: 7
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Schoute, Herman, holl. gravør, 03: 14
Schwartz, Harvey E, radioingeniør, 04: 118
SCIA - Sea Carrier Initiative Progr., 05: 25f
Scillyøerne, 02: 63
Scoresbysund - trafik med KGH på, 05: 79
SEA STAR, coaster, 04: 81
Sea-Fish Deccakæde, 04: 126
Seamen’s Institute, The - New York, 02: 35
Seed Shipping Co., Newcastle, 02: 87
Seckriegsleitung, Tyskland, 06: 95
Seidelin, Karl Henrik, bogtrykker, 02: 50, 54
Sejl, Damp og Diesel - basisudstilling, 06: 112
Seks år på langfart
- en dansk dames oplevelser 1889-1895, 06: 9-42
Selskabet H&S Venner, 05: 7
Selvstyring, 02: 119-127
Sena, de, USA, maskinmester, 02: 13
Scrampore ved Hughlifloden, 04: 90
Serce Limani-skibct fra Tyrkiet, 03: 47
SHEATON, S/S, b. Sunderland, 02: 86
SHIPMATE, navigationsanlæg, 04: 126
SIBONGA, M/S, b. 1953 Nakskov, 03: 67*
SIGRUN, DFDS, 06: 94
Sikkerhedsarbejde i skibe, Bek., 04: 69
Sikkerhedsopslag, 04: 69*
Sikkerhedsorganisation, sikkerhedsrepræsentant
- regler fra 1/2 1975, 04: 68
S1LVERFIR, M/S, b. B&W 1936, 05: 37
SIMBA, M/S, b. B&W 1955, 03: 73*, 89*
Simosen, Jakob Chr. M., ungmand, 04: 52
Singapore, 03: 95, 102
Skalkning af luger c. 1950, 03: 78*
SKANSUND, slæbebåd, 04: 82
Skibbygmester E. C. Benzon og hans skibe
af Asger Nørlund Christensen, 06: 114, 129
Skibe under Sejl, maleri af Chr. Olsen, 06: 111
Skibes Sikkerhed, Lov om, 04: 70
Skibsassistent efterspænder surringer, 04: 73*
Skibsfund fra Middelhavet før c. 1000, 03: 46f
Skibshunden om bord GERSON, 04: 10
Skibskreditfonden, 04: 108
Skibsmåling - nok engang, artikel
af Anders Monrad Møller, 06: 99-108
Skibsspærring fra 1400-tallct, 05: 43
Skibstilsynet, 06: 47
Skiftning afladning, ca. 1950, 03: 72
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Skipperøerne, dss. Samoa, 06: 16f
SKJOLD, DFDS, 06: 94
SKJOLD, linjeskib, 05: 49
SKJÆLSKØR, S/S, 04: 7
SKODSBORG, C. K. Hansen, 06: 94
Skolp,Jan, no. navigatør, 02: 111
Skorstensmærker, lov om, 02: 80
SKOTLAND, S/S, b. W. Smith, 02: 78, 85
Skov, Peter, telegrafist, 04: 123
Skovgaard, Asger, maskinmester, 04: 123
Skrogkonstruktion med spanter, 03: 46
Skude, nord, mdald. skibstype, 03: 56
Skuespilhuset på Kvæsthusbroen, 05: 43
SKULE, S/S, b. nr. 39 Aalborg Værft, 02: 88
Skulholmen ved Fjällbacka i Bohuslen, 03: 40
Slebsager, M. N., fhv. minister, 04: 121
SLEIPNER, DFDS, 06: 94
Slæbning, 02: 109
Smaalandenes Dampskibsselskab, 05: 61 f
Snöan ved Hörnefors, kompasroser, 03: 40
Sociale forhold om bord, 04: 75
Sociale institutioner, skibe som, 04: 78
Society for Nautical Research, 05: 7
Sogner, Sølvi, no. historiker, 03: 13
SOKOTO, barkskib, 04: 49
Solkompas, 02: 122*
Solur, 03: 33
SONJA, hvalfangerskib, 05: 68, 77
SONJA, S/S, b. Hoboken, 02: 87
Souden, David: All in the same Boat
- The Story of BIMCO, 05: 9
South African Railways and Harbours, 05: 33
SOVEREIGN, eng. orlogsskib b.1488, 03: 55
Sovjetunionen og tysk angreb i 1941, 04: 25
Spantebaseret skrogkonstruktion, 03: 46, 50
Spuling af dæk på fragtskib, 03: 92*
St. Croix, 02: 68
St. Jago, Cap Verde Øerne, 04: 87
St. James, fort i Madras, 04: 90
St. Jan, Vestindien, motiver fra, 05: 49
St. Thomas, havnen, 05: 51*
St. Thomas, motiver fra, 05: 49, 50*, 51*
Statens Skibstilsyn, 04: 70
Statens Museumsnævn, 06: 8
Statsministeriet, brev vedr, situationen i
Sønderjylland 1920, 05: 18*

Stavanger, 02: 77; 03: 13
Stawath, kaptajn på STRONSA, 04: 41
Steamship Co. Bengar, Liverpool, 02: 86
Stcenstrup, Carl, historiker, 03: 10
STEINBEK, D/S, tysk fragtskib, 02: 21
STELLA, fragtskib JL, 02^ 117

STELLA, M/S, b. B&W 1936., 05: 37
Stenlabyrint, ritualer ved fiskeri, 03: 41
STENSBY, M/S, 05: 31*, 32-33*
Stensbygaard ved Vordingborg, 05: 31
STENSNÆS, S/S, b. Nakskov, 02: 88
Stephansen, Andreas Godthilf Grove, letmatros, 04: 51
Stettinersøen, sejlads i is, 06: 80
STEVNS POWER, supplyskib, 04: 63, 83
STICHT VAN UTRECHT, 03: 24
Storck, Abraham, holl. maler, 03: 18
Stranding, 02: 39
STRATHEDEN, P&O passagerskib, 02: 98
STRONSA, b. Liverpool, 04: 41, 45*
Stroyberg, N. K., 05: 16
Strøm told i Storebælt, 04: 17
Stykgodsladning c. 1950, 03: 70
Styrbord, 02: 123
Styremaskine, 02: 119-127
Styreåre på båd, 02: 123*
Styrismand, rorgænger, autopilot joystick
- praktisk navigation gennem tiderne,
artikel af S. Thirslund, 02: 119-127
Styrmandsaspiranter c. 1950, 03: 75
Styrmandsliv i vinteren 2002-2003,
artikel af Asger Jansen, 06: 53-86
Suezkanalen, 03: 88
Sumatrasqualls i Sundastrædet, 06: 13
Sundastrædet, 06: 13
Sundhedsfremme for søfolk, 04: 72
Sundhedsskadelig påvirkning fra kemikalier, 04: 66
Sundsvall, 02: 77; 06: 61
Surat, Indien, 03: 20, 22
Sutton Hoo-vraget, Engl. c. 620, 03: 54
Svampefiskeri, 02: 113
SVANEN, fuldskib, 04: 49
SVANEN, fuldskib, b. Liverpool, 06: 47
SVANHOLM, DFDS, 06: 94
SVAR TIL ALT, 02: 39-74, 46*, Oms.*
SVEASUND, slæbebåd, 04: 81
Sveigaard, Jens Mortensen, 03: 15, 16*

Svendsen and Christensen D/S, 05: 16
Svendsen, Hans, sømand, 03: 11
Svendsen, svensk skibshandlerfamilie, 06: 37ff
Svensen, Kaj S., telegrafist, 04: 123
Svensk to-dalers kobberplademønt fra, 04: 92*
SVÆRDFISKEN, 05: 65-67*, 68-74, 90-94
Sværvægtsbom c. 1950, 03: 68
Syvårskrigen 1756-1762, 04: 91
Særudstilling Modeller fra Skatkammeret, 03: 112*
Sætteskippereksamen, 04: 76
Søfarende i danske skibe omkring årtusindskiftet
- om arbejdsmiljø og arbejdsvilkår i
handelsflåden, artikel af Henrik L. Hansen
og Morten Vinter, 04: 59-86
Søfartens Arbejderbeskyttelsesudvalg, 04: 68
Søfartens Arbejdsmiljøråd, 04: 69-79
Søfartens Bedriftssundhedstjeneste, 04: 71
Søfartens Bibliotek, 03: 101
Søfartens Hygiejnekomite, 04: 68
Søfartens Sundhedsråd, 04: 68
Søfartsmedicinsk Institut, 04: 69
Søfartsstyrelsen, 04: 69, 71, 73; 06: 70
Søfolk, norsk udmønstring, 03: 13
Søgavckatalog, 03: 94*
Søkadetakademiet, 02: 58
Søkort og nautiske publikationer, 03: 72
Sølling, Peter Norden, søofficer, 02: 47, 48*
Sølver, Carl V, navigatør, 02: 122
Sømand i arbejdstøj, tegning, 03: 12*
Sømandskirke, 03: 101
Sømandskirken Malmø, 06: 58
Sømandsmissionen, Holmsund Sverige, 06: 76
Sømændenes Forbund c. 1950, 03: 75
Søndergaarcl, Morten Karnøe, historiker,
artikelforfatter, 04: 103-116
Sønderjyde på de store have, af Niels Ole Kiil,
02: 7-37
Sønæringsbeviser, 04: 62
Soraker, Sverige, lasteplads, 06: 62, 74
Sørensen, hovmester i Svitzer, 02: 94
Sørensen, Janus, kaptajn, 05: 88
SØRVARD, S/S, b. nr. 329 B&W 1925, 02: 88
Sørøg, 06: 73
Søstjerner, Einar Holbølls erindringer, 04: 7
Søsætning af ELIE, S/S, fragtskib, 02: 82
Søværnet, værnepligt i, 06: 77
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T
T. A. Shute, rederi, Liverpool, 04: 41
Tacopilla, Chile - rejse til, 06: 35
Tahiti, 06: 22f
Takoradi, Guldkysten, 02: 15
Talcahuano, Chile - rejse til, 06: 34
TALORO, M/S, b. B&W 1936, 05: 37
Tanger, 02: 98ff
Tatovering - Det dekorerede menneske
- særudstilling på H&S 2004, 05: 100, 101 *
Taylor, George, USA løjtnant, 02: 10, 13
Teemuseum-Sammlung Oswald von Diepholz,
Norden Tyskland, 06: 113
Tejofloden, 02: 110
TERNEN, bark, b. Sunderland, 06: 45*, 46-51
Teulada SpA di Navigazione, Cagliari, 05: 37
Th. Sonne & Co., 05: 16
THALA DAN, M/S, 06: 63
THEOLAGOS, S/S, b. 1938, 02: 89
Théories des vents et des ondes, 02: 58
Thingholm, Marianne, grafiker, 05: 100
Thingvalla, D/S, 05: 471

THINGVALIuA, S/S, maleri, 06: 111
Thirslund, Søren, navigatør, forfatter, 02: 119-127;
04: 117-130; 05: 65-66*, 67-96
Thomas & William Smith, 02: 78, 85
Thomas Højland Auktioner A/S, 04: 87; 05:103
Thompson S. S. Co., London, The, 02: 87
Thomsen, Georg Ludvig, fyrskibsstyrmand,
05: 49-56, Oms.
Thomsen, Joh. Valdemar, matros, 04: 52
THOR EMILIE, coaster, 04: 82
Thulebopladsen, 05: 87*, 90f
THYRA, DFDS, 06: 94
Tid til Te - særudstilling 2005, 06: 113
Tinganes, kompasroser i sten, 03: 35*, 36
Todd, eng. løjtnant, 02: 29
Tommelfingerregel, baskisk, 03: 53
TOMSK, S/S, b. B&W 1911, 06: 92*, 94
Tongaøerne, Venskabsøerne, 06: 19
Tonnage Act, The, 1773, 06: 106
Tordesiliastraktaten 1494, 03: 52
Torm, D., 05: 16
Torpederinger af malteserkorsskibenc
1939-1940, 06: 95
Torpedogarager, Kronborg, 04: 19f
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TOVELIL, S/S, b. Schiedam, 02: 87
Trackplottcr til Decca, 04: 126
Traité de la monarchie absolue et des véritable
moyens d'opérer la libération ..., 02: 53, 71
Trankebar, 03: 7, 21, 26; 04: 90, 98
Transatlantic, rederi ejet af J. Larsen, 04: 44
Treatise on Shipbuilding, udg. c.1625, 03: 55
TRELEVAN, D/S, ex LÜBECK, 02: 10
TRINITY ROYAL, b.c.1420, 03: 55
Troest, navigatør i Svitzer, 02: 93
Tropesygdomme blandt søfolk, 04: 74
Truelsen, dykker i Svitzer, 02: 94, 107*
TRYG Forsikring Marineafdeling, 05: 9
Trykkefrihed, Forordning af 27/9 1799, 02: 53
Tuberkulose blandt søfolk, 04: 74
TULA, DFDS, 06: 94
Tulinius, T. E., 05: 16
Tullin, Benny Aage, lærling, 04: 51
TUREBY, M/S, 05: 31*, 35-36*, 37f
Turesson, Ture, rigsråd 1425-1489, 03: 37
Tuxcn & Hammerich, Nakskov, 05: 61f
Tving, R., kaptan på DISKO, 05: 76, 81
Twenty Years of the Baltic and
White Sea Conference, 05: 20f
TYDSKLAND, S/S, b. nr. 158 B&W, 02: 77*
TYR, DFDS-skib i Esbjerg, 06: 88*, 94
Tyske besættelse af Kronborg 1940-45,
Den, artikel af Benjamin Asmussen, 04: 15-40
Tyskland, handelssamkvem med.
Malteserkorsskibene 1939-1940, 06: 87
Tømmer lastes, 06: 83
Tønder, 03: 20
TAARNHOLM, DFDS, 06: 94

U
U.S. War Shipping Administration, 02: 9
U-134, tysk ubåd, 02: 20
U-95, tysk ubåd, WW2, 02: 87
Ualmindelige Bygningsmåde
af Skibet Svar-til-Alt..., 02: 59
Ubådskrig under WW1, 04: 49; 06: 48
Uddevalla, 04: 44
Udenlandske besætninger, 04: 70-79
Udenrigspolitisk Nævn, 06: 91
Udmønstring fra udlandet, 04: 60

Udvalgte skibe, 05: 72
Ulclum, Otto Christian, 03: 45-60
Ulykkesforsikringsforb. f. dansk Søfart, 04: 60
Under Sejl rundt kap Horn, udstilling, 02: 133*
Underleverandører til skibsbygning, 04: 109
Undervandsbåde under WW2, 02: 10
UNO, coaster, 04: 82
Upolu, en af øerne i gruppen Samoa, 06: 16f
US Coast Guard og narkotikasmugling, 05: 25
Utah Beach, 06: 93

V
Vagt, søvagt c. 1950, 03: 79f
Vagtforhold KGH-skibe 1935-1940, 05: 70ff
Vagtskib ved Drogden, 05: 92
Valbjørn, Johannes, letmatros, 05: 79, 86
VALKYRIEN, fuldskib, b. Liverpool 1882,
04: 41-42*, 43*, 44-47*, 48-58
VALKYRIEN, bjergningsdamper, 02: 109ff
VALKYRIEN, korvet, 05: 49
Valparaiso, reden c. 1887, 06: 28*, 32ff, 37*
Van Hauen-ekspeditionen, 05: 92
Vandfyldning i Grønlandsfarten, 05: 84
VARDOLIA, S/S, 05: 79
Vardøhus SØ for Nordkap, 03: 36
Varenslieden, holl. for matros, 03: 13
Vavau-øgruppen i Tongaøerne, 06: 19
Vebæk, C. L., arkæolog, 02: 121
VED BY, M/S, b. B&W 1943, 05: 31, 39f
VENDIA, S/S, 02: 100; 05: 92
VENNER, bark, b. Liverpool 1864, 04: 41
Venskabsøerne, 06: 19
Ventegodt, Ole, historiker, 03: 61
Verdenskrig, Anden, 02: 80, 86ff
Verdenskrig, Første, 02: 76, 85ff
Verdenskrig, Første, Rederiet. Volante,
København, 06: 43
Verdenskrig, Første, trafik gennem
Sund og Bælt, 04: 17
Verenigde Oost-Indischc Co., 03: 7-30
VERGULDE HERT, holl., 06: 100M05
Vermehren, Johan Frd. N., maler, 02: 76
VESTA, HMS, Royal Navy, 04: 119*, 120
Vesterhavet, A/S Dampskibsselskabet, 02: 75f
Vester vejen, bogtitel, 02: 122

Vesterås, lastehavn, 06: 75
Vestindien, JYLLANDS togt til, 04: 7
VIBEN, fuldskib, b. 1883?06: 46-49*, 50-51
Victoria-tax, USA, 02: 35
VIDAR, DFDS, 06: 94
Videnskabernes Selskabs guldmedalje, 02: 58
Viipuri, 02: 63
Vikingeskib, rekonstruktionstegning, 02: 120*
Vikingeskibshallen, 06: 7
Villiers, Allan, 05: 65
Vindenes Tårn, Piræus, 02: 122
Vindfløj på sejlskib, 02: 121
Vindrose udviklet fra antikken, 03: 39*
Vinga, S/S PRØVEN forliser 1898, 05: 61f
Vingurla, Malabarkysten, 03: 20
Vinter, Morten, læge, 04: 59-86
VIRGILIA, S/S, b. Helsingør, 02: 88
VOC hovedkvarter, 03: 14*
VON ROON, brig, b. i Brake i 1871, 06: 11
Vordingborg, Gåsetårnet, 05: 49

W
W.H. Potter & Sons Liverpool, værft, 06: 47
WALDEN ABBEY, fuldskib, 06: 47
Waldorf, Theodor, USA navigatør, 02: 9, 13
Walter, Dr., tysk embedsmand, 06: 91
Waveren, Johann van, = J. van W. Huddc,
holl. skibsmåler, 06: 106
Waypoints, 02: 126
Weidanz, Elo Alfred Edv., dæksdreng, 04: 52
Weidemann, Conrad, 02: 53, 70
Weilbach, Iver C., 05: 70
Wells, John, eng. skibskonstruktør, 03: 55
WERNER II, M/S ex STENSBY, 05: 34
Westerdahl, Christer, sv. historiker, 03: 41
Whampoa, skibe på reden, 06: 111
White, Sangerinden Mrs., 02: 113
Wickberg & Sønner, Sundsvall, 02: 85
Wikander, Johan Anton, no. historiker, 03: 34
William Hansen, rederi Bergen, 05: 19
Wilson & Sons, Hull, 05: 19
WINNIE LATTMANN, S/S, 02: 87
Wismar, lasteplads, 06: 59, 71 f
With, Erik, general og skibsreder, 04: 48
Witsen, Nicolaes, holl. skibsbygger, 06: lOOff
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Wleugel, Johan Peter, admiral, 02: 47
Wulff, Abraham, købmand, Stege, 05: 59

Y
Yassi Ada-vrag fra Marmarahavct, 03: 46*
YMER, svensk isbryder, 06: 82
Yokohama, 03: 101

Z
Zamboanga, 03: 102

Æ
Ækvatordåb 1889, 06: 10

0
ØK, projekttegning for skibe bygget på
Barclay Curie 8c Co., Glasgow, 05: Oms.
ØK, rederi, 02: 91; 03: 61; 04: 59
ØRESUND, H/S, maleri, 06: 111
Øresundsbroen, 06: 58
Øresundstold, 04: 15
ØRNEN, brig, 05: 49
Østen t/r med Ø.K. af Ole Ventegodt, 03: 61
Østersøen, herredømme under WW2, 04: 25

Å
Ål andshavet, 06: 60
Aalborg Skibsværft A/S, 02: 88; 04: 103
Ålborg, Budolfi Kirke, 04: 24
AALBORG, C. K. Hansen, 06: 94
Ålborg, M/S STENSBY ankommer, 05: 34
Ålborg, Rørdal, 03: 80
Ålborg, VALKYRIENS rejse til, 04: 49
Århus, Universitetet bombet WW2, 04: 28
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