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REFERAT AF GENERALFORSAM
LINGEN I SELSKABET "FRE
GATTEN JYLLANDSVENNER"
Torsdag den 27. marts 1980

Dagsorden iflg. ved tægtern e.

Ad l , valg af dirigent :

Ti l dir igen t valgtes advokat H. Rask-Pedersen, der kon staterede
gene ralforsamlingens lovlighed .

Ad 2, for mandens beretning:

Direktør F. Askgaard indled te sin beretning med en tak til kom
mandørkaptajn K. Hertz for dennes lange virke som formand for
selskabet. Kommandørkap tajn ens virke havde været præget af
mange alvorlige drøftelser og tunge bes lutninger, men de t var lyk
kedes at få fregatten i smult vande. En enig bestyrel se takkede
for dette ved at udnævne K. Hertz til æresmedlem af selskabet.

Form anden gik derefter over til den egentlige beretning og
slog fast , at frega tten ved en beskeden ceremo ni i Forsvarsmini
sterie t d. 26. april 1979 var blevet overdraget til "Den selvejende
institution fregatten J ylland". Ved den ne overdragelse afslu tte
des et kapitel i frega tvennernes historie, ide t vi hermed ikke længere
administrerede fregatten , hvad vi faktisk havde gjort i mange år.
Vi har dog ikke mistet al indflydelse på fregat tens frem tid, idet
vi har en repræsentant i både bestyrelsen (S.A. J ensen) og i re
præsentan tsk abet (H. Raun). Vi har selv i høj grad været med ved
udarbejdelsen af forr etningsordnerne, der er sat i juridisk form
af højestere tssagfører Ib Thyregod, der siden er blevet sekretæ r
for institutionen s repræsentantskab. (In stitutionens formand er
hofm arskal Hans Sølvhøj) . Fregatten J yllands venner har naturlig
vis været ivrige efte r at få den ny institution til at funge re, men
al begyndelse er svær. Når vi var så optimistiske med hensyn til
fremtiden hang det sammen med, at vi på det første møde i den
ny institu tion d. 25. september 1979 kunne frem lægge en rap port
fra arki tekt Kure om fregattens ti lstand. Kures rap port betød
afslu tn ingen på et langt undersogelsesarbejde, der var sat i gang
på vennernes initi ativ og øko nomiske risiko. Det skal dog siges,
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at ins ti tutionen har betalt udgivelsen af rapp orten . Den er et
glimrende grundlag at træffe videre beslutninger på. Der er tillige
i den anvist forskellige muligheder , som man kan og må vælge
imellem. Se t med vore ojne er det noget betydningsfuldt, at kon
klusione rne er, at fregatten bør og kan red des. Men de r skal som
påpeget af Ku re træ ffes store afgørelser, inden man kan kom me
igan g med det egen tl ige restaurerings- og konserveringsarbejde.
- Der tænkes her på dokproblem et og endemålet med kenser
veringsarbejderne. - Skal skroget stå alene eller skal det ku nne
bære en rign ing? Det var derfor en stor sku ffelse for vennerne ,
at møde t i In st itutionen d . 25 . september mundede ud i, at rap 
porten var kommet for sent frem, til at man havde nået at gennem
arbejde den . Inst itu tionens bestyrelse love de dog at komme med
en indstilling i løbet af nogle få dage, men vi horte først derom
på de t næste p lenarmøde d. 6 . feb ru ar i år.

På mødet d. 25 . september frem hæved e vennern e nødvendig
heden af, at fregatten nu må t te un der skibst ilsynet, hvad der ikke
havde været nø dven digt, medens den var under søværnet. Det
blev da også vedtaget , og skibst ilsynet vil gennemgå den , inden den
ny sæson begynder.

På mødet efterlyste man "straks" - opgaver , og ven nerne påtog
sig at fremføre flere hurtigt, hvad vi også gjorde, me n ikke alle
blev udny ttet pga., at den anvi ste arbejdskraft ikke var t ilst ræk
kel ig kvalificeret. Der var tale om unge arbejdsløse, som Ebeltoft
kommu ne havde pligt t il at beskæft ige . På mødet d. 25. septern
ber modtog bes tyrelsen med tak venne rnes til bud om at etablere
en stand på bå dudst illinge n i Bella Cen tret. Bestyrelsen for ven
nerne stillede sig til rådighe d som sælgere og kustode r, og vi fik
solgt fo r 3.411 kr .

På In st itu tionen s mø de d. 6. februar i år sku lle så de store af
gørelser tages. Det an så vi i vennerne for højst presserende , idet
arkitekt Kure i sin rapport havde påpeget, at den velkendte køl
sprængning eller kø lbugt af skroget var u nder stadig udvikling.
Ingen kunne sige, hvo rn år grænsen var nået. Knækkede skroget
var alt fo rbi for fregatten . På mød et frem lagde bestyrelsen v/stads
inge n iøren resultatet af nogle jordbund sundersogelser , der var
gjor t til forberedelse af en tørdok. De t krævede fast jordlag at
bygge den ønskede billige dok med tyn d bund. Resultatet havde
været ned slåen de. På det ste d, der var udse t t il dok kens placering,
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var der for langt ned til fast bund. Nu ville man prøve et andet
sted og fremkomme med resultatet på næste møde d. 2. juni
i år. Drøftelserne på grundlag af Kures rapport endte i konserve
ringsproblemet. Det er absolut noget fundamentalt i hele situatio
nen. Kan de bevaringsværdige dele af skroget ikke konserveres
effektivt, er alle vore bestræbelser omsonst. Problemet er større
end det ser ud til, idet træet i fregatten henfalder indefra. Det
blev stærkt fremhævet af civ.ing. Ole Crumlin-Pedersen, at der
her måtte en afklaring til, men skibslaboratoriet havde ikke
selv midler til et sådant arbejde i år. Resultatet blev, at man
ville søge de fornødne penge ca. 50.000 kr. gennem et fond.
Hvis dette ikke kunne lade sig gøre, ville Institutionen betale.
Arkitekterne Kure og Gotsche ville fremlægge resultatet af disse
undersøgelser på mødet d. 2. juni.

Vi kan vist nok bemærke, at der altid må gå en tid inden en så
kompliceret institution om fregatten fungerer fuldt tilfredsstil
lende. En vanskelighed har bestået deri, at repræsentantskabet
ligesom har sat sig selv lidt i skygge, skønt det burde være den
styrende planlæggende forsamling, medens bestyrelsen skulle
være det udøvende organ. Det har været lidt svært at finde en til
fredsstillende praksis, men det vil forhåbentligt snart gå bedre .
Vi har fået øget repræsentantskabets muligheder, ved at Ib Thyre
god har påtaget sig hvervet som sekretær, og Institutionen har
givet sin tilslutning til at Venneselskabet støtter sekretariater i
saglige og organisatoriske spørgsmål.

Formanden rundede sin beretning af med selskabets fortsatte
virke :

Det er nødvendigt at fastholde og udbygge medlemsskaren,
således at Venneselskabet dokumenterer den store folkelige inter
esse, der er for fregatten. Det har en meget stor betydning ved
henvendelser til fonds og til politikere, at man kan dokumentere
interessen, og kontingentet er ikke overvældende.

Formanden sluttede sin beretning med at opfordre alle til at
skaffe nye medlemmer og rettede en tak til Banner-Pedersen, der
var fratrådt som tilsynsførende på fregatten, men som altid havde
vist en usvigelig loyalitet og havde udført et godt stykke arbejde.

Kommentar til beretningen:
Hr. Neergård spurgte, om det så så sløjt ud for fregatten som

refereret i en artikel i Politiken. Hertil svarede formanden nej,
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men man havde ikke anset det for form ålstj enligt at indlede en
polemik.

Beretningen godkend tes.

Ad 3, kassereren forelægger det reviderede regnskab :

Kassereren for klarede, at da regnskabsåret er forskud t, så indtæg
terne sto rre ud en d de var, de skulle fordel es over to år. Den stor
ste udgift og de n voldso mste stigning lå i udgifterne til Maririe
histori sk Tidsskrift .

Regnskabet godkendtes.

Ad 4 , valg af be styrelse:

Bestyrelsen havde siden sidste generalforsamling supp leret sig med
hojesteret ssagforer Ib Th yr egod . Dette godkendtes af gene ral
for saml ingen . På valg var F. Askgaard og K. Hertz. De genvalgtes.

Ad 5 , valg af revisor:

Revision sinstituttet genvalgtes.

Ad 6, evt .:

Da ingen ønskede ordet under evt., takkede dirigenten for god
orden, og formanden afsluttede generalforsamlingen med nogle
få ord.

ReJ. K.S. Nielsen
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HVAD SKAL DER BLIVE AF
"J YLLAND"

af
Birger Thomsen

Fregatten [yllands Venner har foranlediget udarbejdet en rede
gørelse over fregattens nuværende ti lstand og dens mulige beva
ring og restaurering. Den er blevet udarbejdet i 1979 af arkitekt
MAA Bernt Kure , og den bygger dels på Nationalmuseet s udvalgs
betænkning fra 1962, dels på egne undersøgelser 1979 .

Kure kan mht. bevaringstilstanden konkludere, at undervan ds
skrog samt skanse og bak er af så godt bevaret tømmer, at en
konservering af disse områder må betragtes som overkommelig,
mens øverste dæk samt skanseklædning må anses som totalt
nedbrudt. Kure understreger, at eksistensbetingelserne for svampe,
som er tømmerets værste fjende , fortsat er tils tede. Når man
sammenholder dette med, at af det nuværende skrog har ca . 36%
af tømmeret ingen styrke og 26% nedsat styrke, må det stå enhver
klart, at vi, dersom vi ønsker at redde denne enestående kultur
historiske arv, ikke kan lade [ y lland ligge 20-50 år til, men må
gøre noget drastisk, nu! ! !

Hvad angår spørgsmålet om fre mtiden, frem lægger Kures
rapport flere alternativer for bevaringen:

Det er af altoverskyggende vigtighed, at [ylland under en tø r
sæ tning får rettet kølsprængningen . Her nævner rapporten 3
muligheder : tørdok, flydedok og ophaling på bedding. Nogle
økonomiske overslag viser, at man kan vælge efter andre kriterie r
end prisen, idet alle mulighederne vil komme til at ko ste omkring
11-1 2 millioner kr.

En tørdok er stationær, en flydok kan flyttes. Fø r [ylland
endelige placering er afklaret, kunne det være mest fordelagtigt
med en flydedok, men er det nu den idee lle løsning?? Det ville
måske være på sin plads allerførst at få afklaret, hvad det er for
en fregat, vi vil udsti lle! !!

Her for elægger Kure et projekt, som under de givne om stæn
digheder vil kunne lade sig gennem føre :

De forholdsvis velbevarede dele , skans e, bak og undervands-
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skrog ko nserveres. Mid tersek tion en , som vil blive berort ved kø l
opretningen, bliver afmonteret under denne op retning for de r
efter at ophænges i en konstruktion af lamineret træ, som indgår
i skrog et. Sk roget bliver herefter afstivet med støtter og stålgjorde,
som afstiver de laminerede bjælker. Den restaurerede og rekon 
struerede midtersektion gøres så til hjemsted for følgend e udstil 
linger:

øverste dæk: udrus tet i ko mplet stand, dog ikke m ed or iginale
materialer, på grund af vægt og omkostninger. Således kan master
og ræer evt. laves i letmetal.

Batteridæ k. indre ttes med en del sky ts sam t udstilling om or
logsflåden .

Banjer : udstilling om skibsmandsh åndværk.
Lasten : he r skal skroget bevares som oprindeligt og giver et stor

slået indtry k af træ kon struktion en. Her laves en udstilling om skib
bygningshåndværk.

Om dette projekt siger Kure , p . 68:
Fortrinet i dette restaureringsf orslag sku lle være, at de t er

ærligt. In dgrebene i skrogsiderne er veldefinerede og de fo rske llige
dæk udgiver sig ikke f or m ere end de er, set udfra et bevarings
mæssigt synspunk t.

.5l(R~E:'TS ,.IQ=51\v141N.6 VED l-CJ€l.."'P AF s 1;:;Z:> i {Ek.-,
G30~ Cl!; 1.AMI~ ']';:>Æ-Ll<ER..

Det te forslag vil kræve en dokning, de t være sig tø r- eller
flydedok, bl.a . på grund af en evt. rigning, som vil kræve for
støtn ing ud ove r siderne af fregatten . En dok vil under alle om
stæ ndigheder medfore vanskelige arbejdsforhold under restaure-
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ringen . Dokken vil også kræve vedligeholdelsesomkostninger og en
dok vil t il en vis grad forstyrre skibets linier set udefra. En flyde
dok vil derudover medføre risiko fo r havari.

Kure har imidlertid også et alternativt restaureringsforslag:
Dette forslag bygge r på at bru ge fregattens skrog som objek t

for beskæftige lsesarbejder, praktiksted for skibstomrerlærlinge
m .m, Herigennem kan man opbygge et levende museum. Samtidig
med , at man har en enestående lejlighed for at viderefore allerede
doe nde håndvær kstradi tioner, bliver selve restaureringsarbejdet
levendegjort for de besogend e med heraf følgende pædagogisk
virk ning .

Projektet går ud på at stille skroget på bedding, skille det ad
til det står i span t, rette ko lbrydningen for derefter at genopbygge
skibet til fuld styrke , således at det bliver muligt igen at lade
J ylland flyde på egen køl.

Herefter kan man tage bestemmelse om, i hvilken form fre
gatten skal fortsætte sin tilværelse: fuld oprigget eller ku n med
underrnaste r isat. På dette tidspunkt vil det kun være et spørgsmål
om penge, idet skibet kan holde til en fu ld rigni ng.

Der er mange tiltalende aspekter i det te alternat ive projekt :
allere de ko rt tid efte r skibet er opsat på bedding kan det åbnes
fo r publikum, der vil få et levende indt ry k af skrogets dim en
sioner samt idig med at de får et direkte indblik i arbejdet på et
træskibsværft i I SDD- talle t (og måske selv få lov til at deltage i
dele af arbejde t!!!) .

Bernt Kures alternative fo rslag: J yllan.d opstille t på bedd ing vha. en ponto n.



Materialer til restaureringen , ho vedsagelig egetræ, m å med fuld
ret kunne hen tes i de danske skove , hvor de egetræer, som netop
blev plan te t med henblik på flådens opbygning, i disse år er blevet
modne til fældning.

Med et budget, som ikke kræver store investeringer i starten,
kan man le ttere få delle til at hvile i sig selv, således at man un dgår
et kap løb med tiden, og derfor kan lade arb ejdet strække sig over
en årrække. At undgå tidsfaktoren er foru dsætningen for det gode
håndværk og den akkuratesse som er et absolut krav til restaure
ringen af Jylland.

Man kan måske indvende at en sådan restaurering er for hård
hændet , at der ikke vil være meget af det oprindel ige j ylland
tilb age. J avel, men det er aJle træskibes skæbne. Fra deres sø
sæ tning til deres ophugning vil de være udsat for idelige repara
t ioner og udskiftninger af tø mmer, til der tilsidst ikke vil være
en stump af de t oprindel ige tøm mer tilbage. Får det skibet til at
forsvinde? Netop denne proces er en del af skibets forløb og her
kan vi levendegøre de n musealt. Det vil måske være værd at pege
på, at j y lland allerede har været udsat for gennemgribende repara
tioner og restaureringer, og selv en bevaring af fre gallen som
museumsgenstand i mere traditionel forstand vil kræ ve løbende
reparat ioner og udskiftninger af tømm er, idet man, såvid t mig
bekendt, endnu ikke har været istand til at konservere egetømmer
til fu ldkommenhed.

Det forekommer at være en lige så "ærlig" ud stilling at evt.
lade det færdigrest aurerede j ylland henligge som oplagt, dvs.
ud en udrustning, med kun underrnaster isat, og således i al enkel
hed bære vidn esbyrd om fortidens skibbygge rkunst og nutidens
evne til at bevare dens resultater - og ikke mindst : videre føre
dell e fornemme håndværks traditioner. Ville det ikke være langt
at foretræ kke at henvise evt. udsti llinger til bygninger, der græn
sede op til j yllands bedding? Man ville undgå at fylde fregatten
op med udrustning, værk tøj og plancher, samt en hel del simili,
ligesom bygninger ville være langt bedre egnede til uds tillings
virksomhed, bl.a . mht. lysforhold .

Vi har set skibsbevaring gennemført i England og USA, hvor
man har søgt at give et umiddelbart troværdigt billede af for
tidens store sejlskibe. Her er man endt i trækanon er, stålrørs
master mv. Man sidder med store vedligeho ldelsesudgifter for at
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holde disse skibe flydende (hvis de overhovedet gør det) . Ville
det ikke være at foretrække, at gøre jylland til vores Wasa?
- Ganske vist er der store forskelle på de to skibe, men grundideen
i Wasa-udstillingen og Kures alternative restaureringsforslag
er den samme: i begge tilfælde vil den besøgende blive præsen
teret for en dynamisk proces, genopbygningen af et skib. I Vikin
geskibshallen i Roskilde har man gæster, der kommer igen adskil
lige gange for at se, hvor langt man nu er nået med genopbygnin
gen af Skuldelev-skibene. Både Wasa og Skuldelev-skibene vil ad
åre ende som færdigrestaurerede og konserverede skibe, begge
steder gøres dette nænsomt, for ikke at tilsløre den kulturarv,
der er nedfældet i fundene. Det er ikke nødvendigt at tage helt
det samme hensyn til jylland, som ikke er et arkæologisk fund,
men derimod et skib , der ved et enestående held er blevet beva
ret, og dermed har givet os muligheden for at føre det videre
som den levende organisme, alle træskibe er.

Kure, Bernt: Fregatten jylland. Rapport september 1979. 73 s. m.
Ikke til salg, men henligger ved relevante museer og biblioteker.
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ØSTEN HANSEN - LANGELANDSK BADSMAND
PA " DANNEBROGE" 1710

af
Ole N ede rland

Henad klokken 9 søndag morgen den 5 . oktober 1710 var admiral
Gyldenløve ombord på linieskibet Elefanten i færd med at affatte
sin rapport til halvbroderen kong Frederik IV.

Stedet var Køge Bugt. Et stormvejr havde endnu ikke lagt sig,
og omkring på det urolige vand vippede i morgenlyset 40-50
orlogsskibe, danske såvel som svenske. Kort før solnedgang den
foregående aften var svenskerne gået til ankers, og de danske havde
derefter fulgt deres eksempel. Som admiralen nu lod blikket glide
ud over bugten sås fjendens skibe stadig forankret. Med tanke for
vind og bølgegang måtte han formene, at der ikke den dag ville
komme angreb.

Men ville Glid give os ell god sydvest! - ønskede han fromt.

Det kan vel antages, at der på samme tid er op sendt andre søn
dagsbønner fra det svenske admiralskib, og hvad andet skulle
Vorherre derfor gøre end at lade de to flåders møde slutte uaf
gjort. Kampen kom slet ikke i gang den dag, og begge parter
endte med at sejle hjem. -

Skønt Den store nordiske Krig altså ikke påvirkedes i sit forløb
ved begivenhederne 4. og 5. oktober 1710, havde lørdagen været
begivenhedsrig langt ud i det ødsle. Linieskibet Dannebrage
- den danske flådes 5. største skib - var sprunget i luften, og
kort tid efter var to svenske skibe gået på grund.

Hvad de sidste angår, undlod Gyldenløve i sin beretning ikke
at tro og håbe, at begge sad for fast til at kunne skaffes fri. Resul
tat et måtte uvægerligt blive, at fjenden ville være nøds aget til at
stikke dem i brand. -

Historieskrivningen bekræ fter , at det gik, som admiralen havde
forventet - begge de fjendtlige skibe sprængtes den dag i luften,
efter at besætningerne først var bjærget. Med danske øjne kom
der dermed en slags balance i regnskabet.

Ogdog- -
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Fra Dannebroge var den foregående dag slet ingen blevet bjær
get , når lige undtages 9 mand. Syv matroser drev efter ulykken
rundt på mesanmasten og bovsprydet og blev taget op af 2 andre
i en fiskerjo lle.

Omkring 600 var omkommet, da det gam le skib eksploderede .

Dannebroge's skæbne blev det, der brændte sig ind i folkets
bevidsthed hin oktoberdag, og uløseligt knyttet til skibets navn
blev dets kommandørs .

Ham var det. adm iral Gy ldenløves tanker kredsede om. da
forløbet af den første dag søn dag morgen skulle indberettes:

Hans Majestæt har vel alt [ornummen, hvorledes de svenske
er kommet herind i bugten. Vi m ente i førstningen, da vi så
dem, at det kunne være koffardiskibe, som kom fra Danzig,
men da vi opdagede, at det var fjenden, lod jeg gøre signal til at
kappe for at komme des hastigere ud . . . men såsom det kulede
stærkt, og farvandet her er meget knapt, så vi ofte måtte vende
- og det endda indenom - ville det ikke lykkes for os at komme
i nogen synderlig orden. Imidlertid havde jeg en gang. da vi havde
luvart mod fjenden, nogen f orhåbning om at vende lykken fra
ham . . . I den tid vi således stod mod fjenden. hænd te det sig,
at den svenske general begyndte at fyre på skibet Dannebroge,
som var noget til luvart _.. Det samme gjorde også nøgle andre
svenske, men da skibet Dannebroge havde skudt nogle skud igen,
skete den ulykkelige hændelse, at skibet - jeg tror ved ilden af
hans egne stykker - kom i brand, og brændte så en stor del deraf
bort, indtil det omsider sprang i luften, øg jeg tror næppe, at
et eneste menneske blev reddet. Jeg beklager meget. at en så brav
øg dygtig officer, som Huitfeldt var, skulle omkomme på en
sådan elendig måde . . .

- Ikke e t ord til beklagelse af de øvrige 600. -
Huit feld har som adelsmand hørt til kon gens og adm iralens

omgang. og bemærkningen ti l sidst er , hvad der har fået lov at
trives af fø lelser i en ove ro rdnet søo fficer. -

Og dog blev de r i rigeligt mål brug for medlide nhed med snesevis
af fiskerlejer og købstæder fra det nordlige Norge helt ned til
Hamb org.

Vel er det sandt, at der ud af de n sorteste rå røg over Danne
brage steg et minde om den tapre Huitfeldt , men i de hun dreder
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af hjem gjaldt chokket og sorgen forsørgeren, der aldrig kom hjem .
Hvem andre end en af matrosernes eget lag evnede at leve sig

ind i den ulykke, der var overgået den jævne bådsman d i det
brændend e helvede.

En norsk matros ved navn Dan iel Trosne r havde stået bland t
kammeraterne på orlogsskibet Prins Wilhelm og med øjnene
fu lgt 600 mands kamp med luerne lørdag eftermiddag. I sin
dagbog tegnede han bagefter hele begivenheden og skrev fulde
3 sider om, hvad der havde eviggjort sig i hans bevid sthed.

- Da kande vi se, hvor togt at fo lkene entrede ud paa bogspre
det. Saa slog [lam en udefter og brend e gjosen af. Da faldt fo lke ne
i vande t. Siden brende ilde n dybere ned og kom saa til k rudet,
Da sprang hun op i smaa smuler.

Historikere har haft en tendens til at skildre Huitfeldts mand
skab som stoiske hel te, der trøstigt afven tede deres endeligt, når
det ikke kunne være andet. Hos Trosner anes den utæmmede
panik på det flydende kæmpebål.

I forvejen var der pladsmangel på de sto re orlogsskibe. Man
ser for sig de hundredvis af små sor te skikkelser, der af ilden er
jaget forud - stimlende silhue tter mod det brandgule skær over
skibe ts skrog. - Så lyder drønet - -

Vist er det sandt , at de n eksplosion ikke indvirkede på krigens
gang . Det gjorde den derimod på livet i den fattige by Middel
fart , hvorfra 9 omko m. Nyborg mist ede 7, Kert eminde 22, Svend
borg 7.-

By efte r by - -
Skulle man komme i tvivl om effek ten i den beskedn e køb

stad Rudkøbing, kan byfogedens kopibog hjælp e:
(30. december 1710):
- Ofuer een Snees Mand her fra er ald dode j Som mer, baade

ved det [o rulochede Sk ib Danneb roge, og ellers ved Sygdom Diid
af Floden, som fattig Enek er med smaa Bom og ef ter sider saa
vj iche ved, hvor ved vj shal redes, uden Gud og vor Naadigste
Ko nge l naade vil see tilos -

16 langelandske båds mænd og fiske re havde været blandt de
omkomne. -

1 270-året er tiden inde til at skrive histori en om de n simple ma
tros på Dannebrage og hans familie derhjemme.
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En af dem, som flammerne på Dann ebroge havde drevet forud
mod bovsprydet, var ø st en Hansen fra Rudkøbing.

1 tiden efter Carl Gustavs -krigene o. 1660 havde den langelandske
købstad væ ret en udpint by. Alle vegne var der blevet plyndret
og øvet vold af de fremmede kr igsfolk , og halvdelen af husene var
nedrevet eller stærkt medtagne, da krigen sluttede. Siden efter
fulgtes de strenge tider af nye plager, hvoraf værst hungersnøden,
de r bortrev hu nd rede af øen s befolkning. For byens handel var
der kun armod til vinding i en urimelig handelskonkurrence m ed
oplandet. De langelandske bønders ret til sej lads og handel var
gammel og hævdvunden. Alt for let undgik den tolderens nidkære
blik .

Skønt der var dem i Ru dkøbing, som klarede sig bedre end
andre , tegner der sig et dyst er t billede af byen op til århundred
skiftet. Endnu lå 34 grunde ød e hen, og hele befolkningen var
næppe 60 0 indbyggere.

Rudkøbing er en fattig og ringe by , som liden el/er ringe Handel
haver, skrev by fogeden mismodigt i en af sine indberetninger.

Under disse forhold trolovedes Rudkøbing-sømanden ø sten Han
sen i 1701 med en pige fra Kragholm, og få måneder senere gif
tede de unge sig.

Egentlig var østen nordmand, men ifølge præstens vielsesnota t
havde han siden drengeårene opholdt sig på Langeland.

østen er en fordansket form af Øystein, denga ng et ud bredt
navn i Norge. østen Hansen var fød t i øm egnen af Trondhjem ,
og hvordan det kan være gået til, at han som barn er havnet i
Rudkøbing, er gådefult. Netop norske kystbyer var imidlertid
blandt de steder , der befaredes af Rudkøbmændenes gallioter ,
og der var andre i byen, som var af norsk afstamning, således
østen Hansens egen nabo i Ramsherred bådsmand Jens Chri
sto phersen, af samme grund kaldet Norske .

Meget mærkværdigt er det, at østen Hansen som fattig båds
mand havde omgang med de mere velhavende familier i byen.
Ved bry llup pet var hans forlove r købmanden Hans Bang, de r
ejede jord, gård øg et skib, som sejlede korn over Kattegat.

Da de nygifte et par år senere havde deres førstefødte i kirke,
var de t købmandens søster Hilleborre , der var gudmoder og af de



4 faddere var en Lauritz Kield sen, en anden Rasmus Kield sen og
en tredje Niels Bang . Forstnævnte var ligesom Hans Bang køb
mand og handlede med korn, hø r, jern, salt og kr ydderier. Også
han ejede skib - eller halvparten af et - en ga1liot på 10 læster,
hvis anden parthaver var Hans Guldsmed. - Da byfogeden samme
år skulle sende de to fornemste borgere til Odense efter ordre fra
befalingsmanden, var Lauritz Kields en den ene .

Rasmus Kieldsen havde del i et tredje skib og sejlede Fragt
fra andre Stæder. - Niels Bang dr ev tob aksspinderi og solgte
desuden øl og bræ ndevin. i hvert fald senere var også han ejer af
et skib . -

Endnu et år senere skulle østen Hans ens and en søn døb es, og atter
sås fremtrædende Rudkøbing-folk omkring præsten - foruden
den kendte Lauritz Kieldsen også købmand Gotfred Becker , og
som gudmoder Rasmus Kieldsens hu stru, ved hvis side Han s
Bangs og Frederik Pates hustruer.

Gotfred Becker blev få uger sene re Rudkøbings før st e apo teke r,
men dannede ingen undtagelse fra de øvrige i kredsen - også han
var skibsreder. - Frederik Pate havde handel med korn, grovva
rer og småkram - og fragtede på eget skib.

I alt 6 eje re af gallioter havde trods al standsforskel knyttet
venskab med den norskfødte bådsmand. Tilsammen repræsente
rede deres skude r henved 1/3 af byens samlede flåde.

På en af disse må østen Hansen helt sikkert have faret til søs,
og man tager næppe fejl i, at det også har være t en af dem , der
engang bragte ham til Langeland for før ste gang.

Drev man næring i en købstad, måtte borgerskab antages, uanset
af hvad art næringen var , og torsdag den 16. januar 1702 var
ø sten Hansen mødt på rådsstuen med 10 andre unge for at af
læ gge eden. Ved løftet forventedes man at fastholde sin bop æl
i byen, ernære sig hæderligt, vise troskab mod sine overordnede,
finde sig i pålagte skatter og om gås sine medborgere på tilbørlig
VIS.

Den høj tidelige handling understregedes af, at samtlige med
borgerskab i byen var indkaldt , hvilket denne januard ag betød
omkring 110.

Af de I l nye borgere var 6 bådsmænd.
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I byfogedens ind beretning til kommeroekollegiet 2 år sene re
var de t samlede antal bå dsmænd 18, men desud en op regnedes
17 dag lønnere , der ind imellem drev fiskeri . - 22 af borgerne
havde part i skib eller ejede selvet , 2 var færgem ænd. Til sammen
59 ud af Il 7 borgere havde havet so m næring svej. Helt klart
dog ikke ud en store problem er. Hvad bå dsmændend e angår,
anføres det, at de sej lede , når hyre kunne fås, m en at de ellers
måtte klare sig ved fiske ri eller dagleje . -

Det var samme år som indbere tni nge n til kollegiet, at østen Han
ses unge ko ne dø de efte r at have fød t sonne n Hans. Ski ftebrevet
i den an ledning kan t yd e på, at de fors temm end e ord i by fogedens
indberetning har været velb egrundede, Der tales om en kem andens
slette tilstand og om, at han intet andet har at ernære sig af, end
hvad han hos godtfolk kan fortjene .

Indholde t er et vind ue ti l bå dsmandens daglige tilværelse.
Stedet , hvor huset lå , var Ramsherred , bye ns vestligste gade,

der lob no rdpå langs stranden . Her boede de fleste fiskere og
so mæ nd. De lange, smalle haver st rak te sig fra hu sene helt ned
til havstokken og ska ffede opbevaring for fiskegrejer og små
både. Beliggenheden var på vestsiden, hvor huset udfyldte hele
gru nde ns bredde - i hver t fald mod gaden - men da grun den
videde sig ud bagtil, blev der p lads til en brønd på skelle t ind til
J en s No rskes hus. - 4 fag eller 9 3/4 alen var hu sets hele længde.
Bredden ha r vel været de normale IO alen, så gru ndp lanen har

16



I ..',
, : ~-,'

. ",,;,,",
l ~ ·· •

't (DB:) i kamp mod svenskerne, Sidste billede viser de eneste 9 overlevende, efter at

væ ret noge nlu nde kvadratisk - c. 100 kvadratalen - med nutids
mål o . 38 m2 • Hele huset har måske været et eneste ru m, dog med
loft. Der har væ ret ildst ed, men andet end en enkelt gryde og en
pande fandtes ikke.

Af møbler var der de mest nødvendige: en ny seng af fyr,
et rundt bo rd, en højrygget stol, desude n en male t fyrrekiste
og en rund æske. - Flitt igt husmoderarbejde røbes af en væv,
en rok, en garnvinde, et syskrin foruden manglebrædt og - stok ,
- 13 pund uheglet hør havde den afdøde ikke overkommet at
go re noget ved, men de r sås 2 1/2 pund spundet blårgarn og des
uden et pund fint, spundet hørgarn. Færdigvævet var 12 alen
lærred , og også de øvrige linklæder i huset har nok været hjemme
lavede: 6 lagener , 2 hånd klæder og 2 duge .

En mæsket ønde vidne r om hjemm ebrygni ng af øl, og 2 silde
fjerdinger om en væsentlig del af den daglige kost.

Sengetøjet var en blårandet linnedsun derdyne og en tilsvarende
blårandet ulden overd yn e, en hovedd yne og to gamle puder.
Desuden et omhæng med kappe af sto rblomstret lærred .

Afdø des gangtøj havde være t 2 serges kjol er - den ene grå,
den and en sort. Desuden en sort , blomstret hue med bånd og
kniplinger og en ældre med strimler og bånd. Altså do g lidt luksus
- man kan tænke sig huerne bragt som hje mkomstgave fra en
langfart , ligesom i øvrigt enkelte andre ting: et blåt krus med
tin låg, 4 blå tallerkener og et lille blåt fad - altsammen hollandske
fajanceting af den slags, der netop omkring 1700 var blevet moder-
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ne i danske kystbyer. - På væggen 2 papirstykker i ramme - for
metlig billed tryk.

Ret meget mere sås til gengæld ikke: et lille messingsbækken,
en gammel lysestage, en gammel økse, en gammel spade og på
loftet et lille bord af fyrretræ. -

Af skiftebrevets ud førlige gennemgang røbes det, a t østen Hansen
skyldte sin gode ven Hans Bang 13 rigsdaler. Også enkelte andre
gældsposter havde han, men når de var fratrukket, endte man dog
med et overskud på 51 rigsdaler 15 skilling, som egentlig burde
være udmøntet, og halvdelen indsat hos overform ynderen 
vennen Gotfred Becker - så det med tiden ku nne komme sønnen
til gode. De usle omstændigheder i betragtning var alle im idler
tid villige til at ind rette sig praktisk, og det, der blev den 3 måne
der gamle Hans' nærmeste behov, var fød e, klæder, kristelig op
dragelse og skolegang, så han engang som sin far kunne skrive sin
skatteangivelse. Mod foreløbig at beholde formuen ubeskåret, men
anerkende drengens prioritet, skulle ø sten Hansen skaffe de nævnte
behov dækket, til den lille var fyldt 16.

Om Gud vil, de med hinanden lever - t ilføjes det.
Det ville Gud ikke. -

Det var 18. oktober, øs ten Hansens kone var død, men allere de
inden februar var til ende, havde præsten igen indført hans navn
i trolovelsesregistret, denne gang sammen med tjenestepigen
Bodil ]eppesdatters. Et inte rval på 4 måneder me llem to sam liv
var dog snarere meget end lidt dengang særlig med småfolk i
huset.

Parr et var flyttet lovformeligt sammen, men trods muligheden
for bedre pleje fulgte den lille Hans sin mor i graven kun 2 uger
senere.

Skærtorsdag blev de trolovede viet, og 30 . august var de r
igen en arving til navnet Hans.

Det førnævnte tidsinterval må således tages cum grano salis.

I året 1704 kom kongens forordning om eroullering, og efter
bestemmelserne havde sømænd overalt i riget reelt ikke noget
valg, men måtte lade sig indskrive til den søtjeneste, som skulle
afløse tidligere tiders hvervning. Derved opnåedes et paten t, der
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fremtidigt alene skulle give adgang til sejlads på ud landet, men
også medførte skat tefritagelse og frihed for den forhadte land
krigstjeneste. Endvidere - hvis man var købstandsborger - del i
indtægterne fra portskatten .

For nødlidende sømæ nd i Rudkøbing har perspek tiverne næppe
været uvelkomne, og i byen s mandtalsliste for 1705 ses da også
28 af borgerne opfør t til Kgl. Majestæts søtjeneste . Når det ihu
kommes, at ens alder skulle være mellem 16 og 50 år , og at skibs
ejere ikke indkaldtes, må det betyde, at alle, der kunne bruges,
har meldt sig.

Efter forste ko rte fase af Den store nord iske Krig år 1700
gik Danmark i oktober 1709 igen ind i krigen, og 30. januar
1710 udstedtes indkaldelsen til orlogsflåden. 20. mart s udruste
des den første halve snes fartøjer, men hovedfl åden gjordes Først
klar i lobet af forsommeren.

Man aner den spændte stemning i Rudkøbing, da monstrings
ordren var komm et - hvor meget skulle man for eksempel tage
med sig, og hvor meget burde ef terl ades? - j orgen Rasmu ssen
Fu gl, som var en af de indkaldte, overvejede i en sam tale med
sin slægtning j acob jørgensen fra St engade, om han skulle rejse
fra sin brune kjole og den stribede kattunstroje med sølvknapper
ne , men afgjo rde til sidst , at de måtte med. ø sten Hansen lader
også til at have medbragt alle sine per sonl ige eje ndele . - jacob
j ørgensen hørte sidenhen, at jorgen Fugl havde falbudt en bøsse
til Ger t Bechs karl i Stengade, inden han drog afsted. Den historie
var noget pinlig, for bemeldte bøsse havde ikke været jørgen
Fugls egen, men hans svigerfars - Fugl havde haft den med i Ly
bæk til omskæftning og endnu ikke fået den afleveret. -

14. juni afgik hoved flåden fra København under anførsel af gene
ral admiral Ulrich Chri sti an Gyldenløve, og med her var Danne
brage. blandt hvis mandskab befandt sig ø sten Hansen , jørgen
Fugl og 14 andre langelændinge.

Dann ebrage - ligesom Elefanten opkaldt efte r en orden - var
bygget som forst e skib på Nyholm 169 2. Det havde 78 metal
kanoner (legering) og 4 jernkanoner , tilsammen 82, hvilket var
færre end Frederik I V med 110 og Elefanten, [ustitia og Chri
stian V med 90.

Mandskabet var ved afsejlingen et sum mende mylder af 620
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mand - nogenlunde som Rudkøbings indbyggertal - eventuelt
dog færre, for pesten var brudt ud og begyndte nu at hærge or
logsskibene. En indberetning nævner 27 syge, hvad der foreløbig
ikke var foruroligende. - 377 ombord var matroser, 120 soldater,
48 bøsseskytter. Desuden var der 9 arkeliefolk (tilsyn med artel
Ieriet), 12 podkere (skibsdrenge) l profos (orlogspoliti), 2 bød
kere, 5 kokke, 3 skrivere, 2 sejllæggere, 2 sejllæggerdrenge, 3 rue
huggere (tømrere til det grove), 2 tømmermænd, 2 skibsmands
mater, 2 højbådsmater, 8 kvarterm estre , 2 skibsmænd, 2 høj
bådsmænd, 4 barbercre, 3 styrmænd, 2 skippere , l præst, 5 løjt
nanter, l kaptajnløjtnant og l kaptajn.

Provianteringen måtte svare til mandskabsmængden: 9 skippund
flæsk , 17 sk o kød, 14 sko klipfisk, 8 sko smør, 22 sko gryn, 49 sko
ærter, 88 sko hartbrød, 2 sko salt og omtrent l sko lys. - et skip
pund svarer til 160 kg - af brød var der således medtaget næsten
14 tons.-

Af øleddike var der 236 potter, af brændevin 566, og af øl
81 tønder. I lasten lå også 18 favne ved til ildstederne.

Man kan synes, provianten har været rigelig, og historien om,
at kostprogrammet var ærter 2 gange dagligt og grød en gang,
lyder som en kostforagters utilfredse kritik. - Derimod kan det
ikke dementeres, at øltønderne tidligere havde været anvendt til
tran. På grund af mangelfuld rengøring skal indholdet derfor
snart have vist sig udrikkeligt. Der kan hurtigt være blevet brug
for det destillationsapparat, Dannebroge havde fået installeret
til at gøre saltvand tjenligt som tørstslukker.

Værst var det dog, at pesten bredte sig. I september var 2800
mand af eskadren meldt syge, og trods flittig brug af enebærrag
var der intet tegn på bedring. Barbererne stod magtesløse.

I september havde kongen fået løfte om 6000 mand russiske
hjælpetropper til afhentning i 0stersøprovinserne. Gyldenløves
skibe skulle beskytte transporten på koffardiskibene, og her er
vi da ved optakten til begivenhederne i Køge Bugt. - Vejret
blev stormfuldt, skibsrnaster knækkede, eskadren splittedes, og
til sidst måtte der vendes om for at komme i orden.

4. oktober var Dannebroge et af de 26 skibe, der lå i læ ved
Køge for at reparere. -
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I december skrev Rudkøbing byfoged skiftebrev efter Rasmussen
Fugl, . . . ef tersom Sporgeies, Hand ved Dåden paa Flod en af
Ulyckelig Hendeise skal være omkommen.

I maj havde østen Hansens enke meddelt byfogeden , at hun
havde modtage t 24 rigsda ler fra ko ngen .. . for Hendis Sahlig
Mandz tienniste ved Orlogs-Faerten, at Nyde Efter Hans U locke
lig Hendeise.

Kilde r:

Chr. Kiilsgaard og Jens Mollerup : Rudkøbing, topografi og bystyre. [Rudkø
bing, A. Brandt og Rudk. byråd 1949-74).
Vilh . Liit ken : Bidrag til Langelands historie. (Rudkøbing, Andreas Brandt
1909) .
Axel Steensberg: Dagligliv i Danmark 1720- 1790. (Nyt Nordisk Forlag
1969-71).
H.G. Garde: Den dansk -norske sømagtshistorie 1535-1700. [Kbh., Schu
bothe 1861 ).
Bendix Thostrup : Iver Huitfe1dts mænd fra Kerteminde. ("Kerteminde
Avis" 29/9 1945) .
Krigskancelliet s indkomne sager 17 10 og 171 1. (Sø etatens arkiv i Rigsarki
vet).
Rudkøbings byfogeds kopibog for ind- og udgåede breve, Rudkøbings r åd
stueprotokol og Rudkøbings byfogerls skifteprotokol. (Alle i Landsarkivet
for Fyn) .
Rudkøbings regnskaber . (Rigsarkivet).
Daniel Trosners dagbog 1710-14 i Riksarkivet, Oslo . Ma 48 in 4° . Dagbog
p å Høienhald 1710- 1713, J.
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Niels Truslew: Skibe i Søen 1805 ved Dorthe Falcon Møller,
Jens Lorentzen og Anders Monrad Møller.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Søhistoriske Skrifter
VIII. Høst og Søns Forlag. København 1979. Indb., 128 s., illu
streret kr. 185,-.

Denne bog er blevet til ved et samarbejde mellem kunsthistoriker
Dorthe Falcon Møller, en bogtilrettelægger J ens Lorentz en, en sø
fartshistoriker Anders Monrad Møller.

Slaget på Rheden i 1801 kender vi alle, for samtiden fik denne
begiven hed en meget stor betydning, idet den bl.a. skabte en om
fattende interesse for de t mari time. Slaget blev en m ediebegiven
hed , og datidens medie var kobberstukne blade. En mængde
kobberstik med moti ver fra slaget så dagens lys, og midt i denne
bølge af stik udkom " En samling af Skib e i næsten alle muelige
St illinger i Søen udført i Kobber af N. Truslew, Kjøbenhavn
1805".

Det er denne serie af stik, som udgiverne har sat sig for at vise
og fortælle om . Udover et forord indeh older bogen en grundig
indl edning, hvor bl.a. kobberstikkenes værdi som historisk kilde
samt personen Truslew omtales. Herefter følger selve serien af
stik, i alt 36, der for halvdelens vedkommende består af orlogs
skibe, mens den anden halvdel gengiver koffardiskibe.

Først redegøres der for årene omkring udgivelsen og den væl
die interesse for søfart en, som var oppe i tiden. Herefter beret
tes om Niels Truslew. Han blev født i 1762 og var søn af en skude
handl er fra Løkken. I 1787 kom han ti l Kø benhavn, hvor han blev
ansat som kontorist i storkøbmanden Niels Rydbergs handelshus.
Her forblev han til 1820'erne, og sine sids te år tilbragte han på
Herlu fsholm.

I sin fritid var Truslew genne m hel e sit liv kunstner, og hans
bedste arbejde r var udover serien på 36 skibsbilleder, de r udkom
i 2 udgaver , en række søslag fra 1808, et kob berstik af slaget på
Rheden samt et af Kro nborg Slo t.

I de næste afsnit analyseres de 36 skibsbillede r meget grundigt
og overbevisende udfra både en kunsthistorisk og en søfarts
historisk synsvinkel.

For søfarts histo rikeren vil målet som oftes t være at identi fi
cere skibe, og med hensyn hertil påpeges de t , at der ikke er tale
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om egentlige skibsportrætter, men snarere billeder af anonyme
skibe. Men da serien, som omtalt, indeholder flere danske orlogs
skibe, er der grænser for, hvor anonyme nogle af disse er. I flere
tilfælde kan det dokumenteres, at Truslew har benyttet eksiste
rende skibe eller tidligere kobberstik som forlæg. Her kan nævnes
stik af de danske søofficerer A.H. og H.H. Stibolt samt en af
Eckersbergs akvareller fra 1804.

Forholdet mellem Eckersberg og Truslew undersøges også,
og man er i stand til at påvise, at der bl.a. med Truslew fandtes
en national baggrund for Eckersbergs berømte søstykker. Tid
ligere var man tilbøjelig til at tro, at Eckersberg fik inspirationen
hertil sydfra.

Set udfra en kunsthistorisk synsvinkel er dette interessant,
men hvad kan søfartshistorikeren bruge skibsbillederne til? Dette
spørgsmål diskuteres i indledningens sidste afsnit, og man kon
kluderer, at skønt det ikke er vanskeligt at påvise billedernes
afhængighed af forlæg og tradition, er der alligevel enkelte bille
der, der kan forøge vor viden om tidens skibe. Det drejer sig om
koffardiskibe, hvis udseende vi mange gange ikke kender til.
Men herudover har serien med den store repræsentation af orlogs
skibe en værdi som kilde til at illustrere flådens store popularitet
i begyndelsen af 1800-tallet. Denne vurdering er sandsynligvis
korrekt.

Ser vi herefter på selve kobberstikkene, da er de smukt gengivet.
Farverne svarer nøje til originalerne, som anmelderen har set på
Kobberstiksamlingen i Statens museum for Kunst. Dernæst er
billedteksten god, idet man både bringer original teksten, den
moderne danske udgave heraf og denne på engelsk, fransk og tysk.
Bogen afslu ttes med et resume på nævnte 3 hovedsprog sam t en
oversigt over noter og litteratur.

Her er virkelig tale om en smuk bog, der fx fortrinlig egner sig
som gave. Samarbejdet mellem de 3 udgivere, der har en forskel
lig baggrund, har givet et glimrende resultat. Anmelderen har kun
en enkelt indvending mod bogen - den er desværre ret dyr. Om
kostningerne ved at bringe farveillustrationer er, som bekendt,
stor, hvorfor man måske kunne have overvejet at gengive bille
derne i sort/hvidt. Seriens værdi som historisk kilde var næsten
blevet den samme, da kobberstikken kun har få farver, og disse
er meget svage. Ved selvsyn er det konstateret, at sort/hvide
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gengivelser af nogle af billederne også er smukke og illustrative.
Men da var bogen naturligvis ikke blevet så fin en gavebog.

Ole L. Frantzen

Ole Louis Frantzen: Truslen fra øst. Dansk-norsk flådepolitik
1769-1807. Marinehistorisk Selskabs skriftrække nr. 16. Kbh.
1980. 191 s. illustreret. Bogladepris kr. 96. For medlemmer af
Marinehistorisk Selskab: kr. 64.

I den sidste halvdel af 1700-tallet oplevede Danmark en handels
mæssig opblomstring - den florissante periode. Baggrunden
for denne økonomiske fremgang var en række europæiske krige,
og de deraf følgende højkonjukturer, som den danske stat i sin
neutralitet kunne udnytte i fuldt omfang. I denne forbindelse
spillede orlogsflåden en stor rolle ved at hævde vor neutralitet
på havene. Men hvilken planlægning lå der bag flådens udrust
ninger og opbygning? Var motiverne for at opretholde en forholds
vis stor flåde betinget af handelsbeskyttelse, eller var der andre
forhold, der gjorde sig gældende? Disse hidindtil ubesvarede spørgs
mål har forfatteren sat sig for at få belyst.

Der er indenfor flådeadministration i 1700-tallet skrevet
meget lidt, så for størstepartens vedkommende bygger bogen på
arkivstudier. Udfra disse studier kan forfatteren fremdrage nogle
overraskende konklusioner: til trods for at en stor del af de poli
tiske konflikter - og til tider endda væbnede konflikter - udkæm
pes med England, betragtes briterne på intet tidspunkt som hoved
modstanderen for den danske flåde. Planlægningen i flådeledelsen
gik hovedsagelig på at kunne hævde sig overfor Sverige, hvorfor
man også ser, at da svenskerne begynder en flådeopbygning i
midten af 1780'erne, forsøger man, til trods for økonomiske
vanskeligheder, at følge trop. Svenskernes skærgårds flåde udløser
ligeledes overvejelser i den danske flåde, og der nedsættes kommis
sioner, der skal behandle spørgsmålet om indførelsen af et til
svarende våben i Danmark og Norge. Her er det overraskende, at
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man allerede i 1806 ikke alene havde gennemprøvet kanonbåds
typern e, men også havde taget en principiel beslutning om , at kyst
forsvaret for fremtid en skulle prioriteres hoj st, og flådens ryg
rad skulle være kanonbåde og ikke mere søgående skibe. Hidind 
til har det været den gængse opfattelse, at denne diskussion
forst opsto d efter krigen 1807-14!

Ole L. Frantzens bog er en let omarbej det udgave af hans speci
aleafhandling i histori e ved Køb enhavns Universitet. Værket bærer
i nogen grad præg af de specielle omstæ ndigheder, hvorunder det
er blevet til: Læseren vil ikke her finde en Hornblower-roman,
men til gengæld sobre oplysninger op stillet i en overskuelig syste
mat ik , der kendetegner en god og anvendelig håndbog. Note
apparatet er naturligvis upåklageligt og der suppleres m ed en
række nyttige bilag over flåde styrkerne i England, Danmark
Norge og Sverige.

Sk al de r an kes over værket - og det skal der jo i en anmelde lse
- må det bliver over en del af illustrationsmateria let : det fore
ko mmer mig uh eldigt, at de store skibstegninger, de r ganske vist
har et noget uhåndterligt format , bl iver skåret midt over og vises
på to separate side r. De ville nok have præsenteret sig bedre uden
amputa tion og i e t noget mindre format. Nå r dette er sagt må
de t også nævnes, at de t øvrige af det righold ige illustrationsmateri
ale præsenterer sig sæ rdeles smukt.

Birger Th om sen
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Tim Severin: Brendans rejse, Irland-Newfoundland 1500 år efter.
Gy ldendal 1978 . 228 s. ill. Pris kr. 125.

Verden er fuld af "gale" mennesker .. .

Da Thor Heyerdal vilIe underbygge sin teori om, at Polynesien
var blevet befolket fra Sydamerika, sejlede han tværs over Stille
havet på en balsafl åde - bare for at vise, at det kunne lade sig
gøre. Han har desværre senere forfladiget denne særegne form for
videnskabelig bevisførelse med Ra og Tigris, så det var med bange
anelser, at Deres ærbødige anmelder kastede sig over ovenstående
værk, der syntes at bevæge sig i de samme spor. At der i omtalen
af forfatteren nævnes, at han tidligere har foretaget flere farlige
og originale ekspeditioner, bl.a. en rejse i Marco Polos fodspor
- på motorcykel - dæmpede på ingen måde mine bange anelser.

Forfatterens udgangspunkt var nogle legender om den irske
munk og senere helgen, Brendan, der skuIIe have sejlet til Nord
amerika ikke alene før Columbus, men også skulle have slået
vikingerne med ca . 500 år i dette kapløb. Tim Severin følte sig
overbevist om, at legendern e oprindelig havde været en forho lds
vis nøgtern rejseskildring , og for at underbygge denne teori vilIe
han gennemføre den samme rejse, i det samme type fartøj, som
de rejse nde irske munke havde benyttet : en læderbåd. I en over
måde velskrevet tekst redegør forfatteren for de omfattende
forarbejde r, rekonstru kt ionen af en sådan læ derbåd, bl.a . garv
n ingen af læ der efter ældgamle opskrifter, for derefter at tage
fat på selve rejsen op over Færøerne og Island. Her overvintrede
"B rendan" for næste forår at gennemføre den sidste del af turen
til Newfoundland . Ikke alene er selve bogen spændende læsning,
men den omhyggelige redegørelse for de minutiøse forberede lser ,
de indhøstede erfaringer med båden på den meget lidt frede lige
Nordatlant overbeviser en om , at det faktisk har kunnet lade sig
gøre, og at Brendan virkelig vandt væddeløbet over vikingerne.

Illustrationsmaterialet består af farvefotografier, taget af en gud
benådet fotograf og dette sætter prikken over "i 'et" i denne over
ordentlig vellykkede bog.

Birger Thomsen
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c!Maritim l\entakt
udgives af Kontak tudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning .

Kontak tudvalget blev første gang nedsat ved den maritimhistoriske kon
ference j 1974. Det er et samlende org an for officielle institutioner, fo reninger
og enkeltperson er, der arbejder med maritime emner.

Kontak tudvalget arrangerer hvert år en maritimhistorisk konference. hvor
alle inreresserede kan delt age, både fagfolk og fritidsforskere. På konferen
cerne kan deltagerne fremkomme med indlæg, hvor de fremlægger igang
værende eller færdige studier, hvorefter der udveksles erfaringer og ideer eller. . . .
gives Inspiration .

Som sit seneste initiativ har Kontak tudvalget påbegyndt udsendelsen af
skriftserien Maritim Kontakt , hvis formål er parallelt med de maritimh istor iske
konferencer . Man ønsker her at pu blicere studier fra både fagfolk og fritids
fors kere til gensidig inspiration, således at disse arbejder udmærket kan være
et skridt på vejen til noget, der endnu ikke er færdigarbejder. K01ltak tudvalget
håber herved at kunne stimu lere den maritime forskning i alle dens aspekter
og i Maritim Kontakt at skabe et mødested for forskerne .

Første nummer af Maritim Kontakt indeholder følgende art ikler:

jergen H . Barfod: Ny boderstudier.
Redegør for igangværende undersøgelser ove r hvo r mange bo liger der var i Nyboder i t6oo-ullct
og fokuse rer specielt pi bdolkningssammensætningcn i Enhjcm ingsgade .

H eine Jørge1l Kisby : Marstaljagten - min hobby.
En person lig beretning af femre-g enerations marstalleren, H . J. Kisby om hans store interesse
for modelbygn ing og om baggrunden for den.

Ole Mortensen: Sømandens dagbog.
Den nye museumsinspektø r ved Langelaods Museum fortæl ler om søma ndsdagbøge r fra 1800
tall et og bringer nogle prøver pi hvad de indeho lder.

Erling Pade: Beretn ingen om A. C. Sparrevogns Loggeuhr.
Kulsejlet s og Milevo gnens forfaner bererte r om en københavnsk unn agers opfindelse, der betød
en forbedring af fartmålingen til søs og som stod til sos med de bedste anbefalinger.

A . Hjorth Rasmussen: Mistænkeliggørelse og selvtægt i IBlO-BOernes danske
indvandsfiskeri.
Fortæller om igangværende undersøgelser af reaktionerne og stridighederne der opstod når

fiskerne fra andre egne af landet periodevis slog sig ned og fiskede, siledes at de fastboende
mente deres retti gheder blev krænket.



Birger Thomsen: Det Vestindi ske Søkorps 1760-1 769.
En fo reløbi g redegø relse fo r den søværts bevo gtning af D e vestindiske Ø er i perioden lige efter
SUlens o ve rtagelse af disse.

Morten Gothcbe: Sluppen Ruth
- rapport om restaureringen af N ationalmuseets slup .
Fo reløb ig rapport o m sluppens restaurering, opmåli ng og om dens historie [ ra den blev bygge t
i Sviner i 1854 til i dag. hvor den er rl-parcret i skroget og forhåbentlig også snart er genopriggee.

Jens Schou Hansen: Refleksions seismisk marinarkæolog i.
Kortfaner o versigt ov er vor tids muligheder for registrering af fort idsminder på havbunden.

Hanne Poulsen: Falske kaptajnsbilleder .
D cn kone og triste historie om familie n, so m finder Cl navngivet skibsbillede og tror at de har
fundet billedet af bedstefars skib. Billedet havner pi museum forsynet med hele historien om
bedstefar . . .

Maritim Komalet nr. l udgives i samarbejde med Fiskeri- og Søtartsrnusccts
Forlag i Esbjerg og kan købes ved indsendelse af nedenstående kupon eller ved
skriftlig henvendelse til: Maritim Kontakt , Hellerupvej 51 E, stuen, rh., 2900

H ellerup . Prisen er kr. 35,00 + moms og POrto.

Undertegnede bestiller herved
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Kaj Lu nd: Vinden er vor. Bind 1 og II . Borgen 1978 og 1979.
Hvert bind 160 s iII . Pris hh v. kr . 100 ,80 og kr. HO .

Verde n er fuld af "gale" mennesker .. .

Galskaben kan bl.a. komme til udtryk ved , at man giver sig i lag
med at restaurere et gammelt træskib. Når man ser på resulta
terne af den ne stadig voksende galskab i Danmark, bliver man
ta knemmelig for , at ikke alt er sund fornuft i denne verden.

1 de to bin d viser Kaj Lund os ikke mindre end 76 storre og
mindre træ sejlskibe. der af dere s ejere er blevet ført helt eller
delvis tilbage til deres oprindelige ud seende . Her er jagter og
skonnerter, bæltbåde og galeaser. Hver t far tøj får en omhyggel ig
beskrivelse - en fjernkending - ledsaget af en række smukke
fotos, for det meste taget af Kaj Lund selv, og endelig tilføjes
en ko rt historisk redegørel se om fartojet, basere t på oplysninger
fra pastor Olaf Kure.

1 bind II får vi en redegorel se for de for skellige foreninger, som
er opstået i kølvandet på denne praktiske form for mari tim inter
esse, ligesom der i begge bind findes ordforklarin ger for dem, der
stadig ikke kan klare den maritime terminologi udenad.

Alt i alt to smukke og interessante boger om vete ranskibe i
danske farvande . De anbefales hermed til alle maritimt interes
serede - fra den garvede skipper til bo lværksmatrosen .

Birger Thomsen
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