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Forord 

Maritim Kontakt udgivet af Kontaktudvalget for dansk maritim 
historie- og samfundsforskning præsenterer hermed sig selv. 

Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforsk
ning blev første gang nedsat ved den maritimhistoriske konference 
i 1974. Det er et samlende organ for officielle institutioner, 
foreninger og enkeltpersoner, der arbejder med maritime emner. 

Kontaktudvalget arrangerer hvert andet år en maritimhistorisk 
konference, hvor alle interesserede kan deltage, både fagfolk og 
fritidsforskere. På konferencen kan deltagerne fremkomme med 
indlæg, hvor de fremlægger igangværende eller færdige studier, 
hvorefter der udveksles erfaringer og ideer eller gives inspiration. 

Herudover har Kontaktudvalget fremstillet en årlig bibliografi 
over nyudkommen maritim litteratur. Man har også udgivet en 
guide til maritimt kildemateriale omfattende offentlige og private 
samlinger samt udgivet en »Hvem forsker hvad?«, hvori enkelt
personer kort orienterer om deres interesseområder eller igang
værende arbejder. 

Kontaktudvalget har endelig i 1979 udskrevet en priskonkur
rence, hvis resultat er bekendtgjort på konferencen i 1980, og 
endvidere har man taget initiativet til nedsættelse af Udvalget 
til sikring af nyere maritimt kildemateriale, der har reddet adskil
lige skibstegninger og andet kildemateriale fra tilintetgørelse. 

Som sit seneste initiativ har Kontaktudvalget hermed påbegyndt 
udsendelsen af en skriftserie Maritim Kontakt, hvis formål er 
parallelt med de maritimhistoriske konferencer. Man ønsker her 
at publicere studier fra både fagfolk og fritidsforskere til gensidig 
inspiration, således at disse arbejder udmærket kan være et skridt 
på vejen til noget, der endnu ikke er færdigarbejdet . Kontakt
udvalget håber herved at kunne stimulere den maritime forskning 
i alle dens aspekter og i Maritim Kontakt at skabe et mødested 
for forskerne. 

Kontaktudvalget opfordrer derfor til indsendelse af artikler til 
offentliggørelse i Maritim Kontakt, der vil udkomme, når mulig
heden er til stede. Redaktionsudvalget består af museumsdirektør 
Alan Hjorth Rasmussen, Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseum, 
museumsinspektør Hanne Poulsen, Handels- og Søfartsmuseet på 
Kronborg, museumshåndværker Jens Lorentzen, Nationalmuseet, 
samt museumsleder Jørgen H. Barfod, Frihedsmuseet, der er 
udvalgets formand. 

Kontaktudvalgets sekretariat har postadresse: 
Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfunds

forskning, Hellerupvej 51 E, 2900 Hellerup. 
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Udsnit af]. Rus~s kort fra 1666 (Gl. kgl.Saml. Fol.717 i Det kgl. Bibi.). Kortetviser 
et hjørne af Kastellet med en del af Nyboder. Det ses, at den ny Kongensgade 
(nr. 1 på tegningen) har skåret den østlige del af IÆngerne i Nyboder. Enh1øming
stræde ses som nr. 17 i den midterste gruppe af nyboders IÆnger. 
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Ny boderstudier 
af Jørgen H. Barfod 

Der er skrevet en del bøger om Nyboder, denne fascinerende 
bydel i København. Nyboder er blevet betragtet ud fra mange 
forskelligartede synsvinkler, arkitektonisk, socialt, kulturelt, og 
man har vurderet husene som den specielle del af søværnet, der 
var deres funktion. Der er ofte kommet charmerende beskrivelser 
af Nyboder. Man kan derfor spørge: hvorfor nu igen skrive om 
Nyboder? 

Hvad var Nyboder imidlertid? Hvor mange huse var der op
rindelig? Hvilke gader var der? Hvem boede der o.s.v.? Disse 
spørgsmål er måske i den forhåndenværende litteratur ganske godt 
besvarede, når det drejer sig om tiden efter 1700, og til dels i tiden 
umiddelbart omkring Nyboders opførelse under Christian IV, 
men tidsrummet fra opførelsen og indtil de gamle huse, som 
Christian IV byggede, afløses af de noget større, som vi kender 
i dag, er mærkeligt nok kun meget spredt behandlet og meget 
ufuldstændigt belyst. En af de mest indgående beskrivelser af 
Nyboder er udført af pastor H. D. Lind, der på forbilledlig måde 
omkring århundredskiftet har fremdraget mange fine ting om 
Nyboder, men han har af en eller anden grund ikke taget det fulde 
skridt og belyst den nævnte periode. 

Det er en af grundene til, at jeg søger at komme lidt nærmere 
ind på livet af Nyboder i netop denne tid. Det vil med andre ord 
sige, at jeg vil prøve at søge frem til forholdene i Christian IVs 
Nyboder. Naturligvis er en af årsagerne til den stedmoderlige 
behandling af perioden, at kildematerialet ikke altid er i stand til 
at besvare de spørgsmål, man stiller, og desuden er det ret spredt 
og ufuldstændigt, men det kan jo kun medvirke til at ægge ens 
nysgerrighed. 

Det følgende må kun betragtes som forberedende studier, hvor 
jeg søger at stille nogle spørgsmål og søger at finde svarene på 
dem, uden at det på dette tidspunkt er lykkedes for alle. Det vil 
derfor også være et kig ind i den arbejdsmetode, som jeg benytter, 
og endelig må det vel siges, at mine senere studier måske kan vende 
op og ned på det hele. Alligevel mener jeg, at der er flere spæn
dende problemer, som læserne måske kan hjælpe mig med at få 
løst. På de maritimhistoriske konferencer er det da heller ikke 
nødvendigvis afsluttede arbejder, som forelægges, og vi har ment, 
at dette også skulle være tilfældet med Maritim Kontakt. 

Det første og mest nærliggende spørgsmål må da være: Hvilke 
gader og huse blev opført under Christian IV? Blev antallet 
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forøget eller formindsket før de nye bygninger kom til? Er der 
specielle forhold, som har haft indflydelse på antallet af huse? 

Lad os begynde med selve opførelsen af husene. Her må vi 
gennem Christian IV s breve til håndværkere og embedsmænd 
finde frem til, hvornår opførelsen blev påbegyndt. Af disse frem
går det, at Nyboders første huse sandsynligvis planlagdes i 1629, 
da han udkastede sine tanker om byen Københavns udvidelse, 
men det gik åbenbart trægt med at komme i gang. I 1631 bekla
gede kongen sig således højlydt til rigsadmiralen: »Efterdi jeg ikke 
kan se, at de boder til søfolket med den indkomst, som er givet 
dertil, udi 60 år kan blive færdige«, beder han om, at der gøres 
noget effektivt. Der kom efterhånden gang i byggeriet, og tæller 
vi det antal huse sammen, der blev bygget frem til 1639 får vi et 
tal på 585 huse. Herefter viser kilderne ikke flere huse, men fra 
1654 angiver en liste i Volf: Encom.regn.Dan., at der var 611 huse. 
De følgende opgørelser er fra Københavns grundtakst, der fra
drager de huse, som evt. er solgt eller lejet bort af søetaten, og her 
får vi 570 huse i 1663 og 560 huse i 1668. Mere fuldstændige er 
dog Nyboders egne husbøger, hvor hvert eneste hus nævnes, men 
de begynder først i 1669, hvor der er omtalt 579 huse, og i den 
sidste husbog, der går til 1720, er omtalt 592 huse. Alt dette er 
imidlertid samlede tal, der meget nemt kan dække over betydelige 
til- og afgange. Vi må derfor se på husene gade for gade. 

Nyboder var opdelt i tre grupper af langsgående større gader, 
der gik mellem det gamle Østerport, d.v.s. ved det nuværende 
Kongens Nytorv, og det nye Østerport, der lå nær den nuværende 
Østerport station. Vestligst mellem Rigensgade og Algade eller 
Adelgaden eller Brogaden, kært barn har mange navne, lå en 
række gader med blomsternavne, dernæst mellem Brogaden og 
Borgergaden lå en række gader med dyrenavne, og endelig mod 
Øst lå nogle kortere husrækker med gader, der ligeledes havde 
dyrenavne. Denne gruppe lå mellem Borgergaden og den nye 
Kongensgade. 

I den vestlige gruppe er der tilsyneladende ikke sket store 
ændringer. I hver husrække var der 13 huse, og det vil sige, at 
der i de gader, hvor der var husrækker på begge sider var 26 huse 
i alt. Her ser vi, at der i den nordligste af husrækkerne, som lå 
nærmest Østerport i 1654 angives i alt 13 huse, men i Københavns 
grundtakst for 1661 står der: »der er ikkun 2 boder, som beboes, 
de andre er ganske spoleret«. Det er jo en tydelig ændring, og 
årsagen må vel søges i to oplysninger, som vi kan hente andetsteds, 
nemlig at den 16. december 1658 sprang krudtbrænderens hus 
ved de nye boder i luften, så at en del af samme boder »opfløj«, og 
nogle mennesker blev skamferede. Desuden får vi at vide, at de 
hollandske soldater under Københavns belejring i 1659 tillod sig 
at nedbryde en længe af husene og sælge tømmeret og stenene. 
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Det må nok være denne nordlige Tulipangade, det gik ud over. 
I den første husbog for 1669 finder vi imidlertid gaden opført 
med 11 huse, et antal der angives uændret århundredet ud. 

Alle de følgende gader er i husbøgerne opført med 26 huse i 
alle årene. Vi ser dog, at Salviegade og Balsamgade har et færre 
antal huse i Københavns grundtakst, men det hænger sandsyn
ligvis sammen med, at nogle af husene i disse gader er udlejet til 
bageren Poul Meyer, der havde 3 huse i Balsamgade og 2 huse i 
Salviegade. Til gengæld angives den sydligste af gaderne, Lavendel
stræde, i 1654 med 11 huse, i Københavns grundtakst for 1661 
og for 1668 med 12 huse, og i alle husbøgerne fra 1669 med 13 
huse. Det er i øvrigt i denne gade, at de tre sidste numre var for
beholdt skolen i Nyboder. 

Heller ikke den næste gruppe gader har de store ændringer. 
Nordligst lå Elefantgade, der havde 26 huse, og kun i husbogen 
for 1697 opføres med 25 huse. Husrækkerne bliver her kortere 
fra Nord til Syd, idet gadenumrene aftager med 4 huse fra gade 
til gade, d.v.s. med to huse i hver række. Den næste gade efter 
Elefantgaden, var Haregaden, der på nordsiden havde en række 
med 25 huse og på sydsiden med 24 huse. Dernæst Kamelgaden 
med 23 huse mod nord og 22 huse mod syd, så Rævegade med 
21 huse mod nord og 20 mod syd o.s.v. Den næstsidste gade, 
Løvegade, havde da 13 huse mod nord og 12 mod syd, og syd
ligst lå Hjortegade, som ikke havde nogen modstående husrække 
og derfor blot havde 11 huse. Den eneste af disse gader, der 
opgives med forskelligt antal på husene var Løvegade, der i 1654 
angives med 25 huse, men derefter både i Københavns grundtakst 
og i husbøgerne fra 1661 og til 1690 angives med 23 huse, hvor
efter husbogen for 1690erne angiver 27 huse og i husbogen for 
1697 til 1720 angives med 25 huse. 

I den østligste husgruppe af Nyboder sker de største ændringer. 
Her har husrækkerne oprindelig også været skåret skråt af, således 
at den nordligste gade, Elsdyrgade, har haft en husrække på 18 
huse, den næste, Kattegade, en række på 17 huse på nordsiden 
og 16 på sydsiden, Pindsvinegade 14 på nordsiden og 13 på syd
siden, Kaningade 12 på nordsiden og 11 på sydsiden og endelig 
Hindegade med en husrække på 9 huse. 

Elsdyrsgade angives ganske rigtigt i 1654 med 18 huse, men 
Københavns grundtakster fra 1661 og 1668 nævnes den over
hovedet ikke, og i husbogen for 1669 står der, at alle 27 huse i 
Elsdyrgade var nedbrudt. Det kunne tyde på, at der efter 1654 
var opført en række på 9 huse på nordsiden af gaden, og at alle 
huse derefter var brudt ned. Når vi frem til husbogen for 1681 
angives en »nybygt længe«, der efter al sandsynlighed må have 
ligget her, hvor Elsdyrgade tidligere var, men denne længe har 
kun 12 huse. 
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Kattegaden angives 1 1654 med 33 huse, men i grundtaksten for 
1661 med 27 huse og i husbøgerne fra 1669 og fremover med 24 
huse, d.v.s. 12 huse mod nord og 12 mod syd. Den samme 
udvikling ser vi i Pindsvinegade. Her har vi de første opgivelser 
til 27 huse, både i 1654 og i 1661, men fra 1669 og fremover er 
her også blot 24 huse. Dernæst er der Kaningaden, som i 1654 
blev angivet med 24 huse, men fra 1669 og fremefter angives med 
23 huse, hvor de 12 lå på solsiden, d.v.s. nord for gaden, og 11 
huse på mørkesiden. I grundtaksten for 1689 kaldes i øvrigt 
rækken med 12 huse for Bryggerlængen. 

Endelig er der den sydligste gade, Hindegade, med 9 huse 
angivet i alle årene undtagen i grundtaksten for 1661, hvor den 
af en eller anden grund angives med 13 huse. I samme grundtakst 
nævnes i øvrigt en gade, Hundestræde, med 9 huse. Det er det 
eneste tidspunkt, hvor den forekommer, og man kunne derfor 
tænke sig, at det var den række pa 9 huse ved Elsdyrgade, som 
i 1661 slet ikke nævnes. 

De ændringer, der således er foregået i denne øst!igste gruppe 
af Nyboder, ser således ud til at være forårsaget ved at den nye 
Kongensgade er rettet ud, hvorved længerne maksimalt får 12 huse 
i rækken, samtidig med at de nordligste længer er blevet fjernet. 
Her må vi derfor gå andre steder hen for at få oplysninger, og i 
grundtaksten for 1661 finder vi da også, at der står: »Secretari 
Lentes have, marskalken har ejet, og derhos 12 kgl. våninger af 
de nye boder«. Ligeledes står der i husbogen for 1669 - 77 ved
rørende Kaninstræde nr. 13: »er nedbrudt og indrettet i Kongens
gade til castellet«. Abenbart har Kongensgade og Lentes have ædt 
den østlige ende af Nyboder, og de 12 ovenfor omtalte »kgl. 
våninger« svarer da også til 9 huse i Kattegade og 3 huse i Pind
svinegade. En bekræftelse får vi også i husbogen for 1669 - 77, 
hvor der for Pindsvinegade nr. 13 til 15 står: »Disse tre våninger 
er nedrevet og indrettet udi Kongensgade til castellet såvel og udi 
cantzler Lentes Plads« . 

Vi kunne nu gå igennem gaderne og se, hvordan livet udfoldede 
sig, men lad os som eksempel tage en tilfældig gade midt i 
Nyboder. Lad os vælge Enhjørningstræde, der har fået navn efter 
dette fabeldyr, der spillede så stor en rolle i datidens fantasi, og 
som også gav navn til orlogsskibe. Vi kan jo gå en tur fra hus til 
hus og se, om der skulle være interessante ting at hente. 

Vi begynder naturligvis i nr. 1, der lå på nordsiden af gaden 
længst mod vest. Det var den side af gaden, som også benævntes 
solsiden. Igennem den lave dør kommer vi ind i forstuen, som 
blot er ca. 2 meter bred og ca. 1,5 meter dyb. Herfra førte en 
trappe op til loftet og en dør ind til selve stuen, der strakte sig 
gennem hele huset fra den ene side til den anden, d.v.s. ca. 4,5 
meter med 2 fag vinduer ud mod gaden og et fag vinduer mod 
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Tegnmgen viser en rekon
struktwn af den østligste 
gruppe af længer i Nyboder, 
hvor den punkterede linie 
angiver, hvor længerne er 
skåret af for at give plads til 
den ny Kongensgade. Den 
oprindelige gade har således 
haft en skrå retning, der hæl
der lige så meget mod øst 
som Brogaden (nr. 3 på for
rige tegning) hælder mod vest 
i forhold til den midterste 
Borgergade (nr. l på forrige 
tegning). 
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gården. Herfra kan man komme ind til køkkenet, der lå i for
længelse af forstuen, og til den anden side kan man komme ind 
til de to kamre, der var lige store og knap 2 meter brede og havde 
en dybde af det halve af stuen, nemlig 2¼ meter. Mange men
nesker i moderne tid måtte sikkert bukke hovederne i denne 
lejlighed, hvor der blot var godt 1,90 meter til loftet. Gulvet har 
sandsynligvis været et stampet lergulv, men i virkeligheden kender 
vi så lidt til disse huse, som savner en virkelig samtidig beskrivelse. 

Huset i Enhjørningstræde nr. 1 var et af de få huse, der forblev 
udelt i hele dette århundrede. Det har været en eventyrlig moderne 
bebyggelse for denne tid med sol og plads og luft, og natur
ligvis tiltrak disse huse mange mennesker i en sådan grad, at 
familie og venner også flyttede hertil, og da der langtfra blev plads 
til alle fra Holmens faste stok blev det da også dekreteret, at 
husene skulle deles, så der kom til at bo to familier i hvert hus, og 
desuden måne man gang på gang dekretere, at kun folk knyttet 
til søetaten måtte bo her. Foruden Holmens folk boede der dog 
også i dette århundrede folk fra Tøjhuset. 

I Enhjørningstræde nr. 1 boede i over 10 år skipper Peder Abel
sen Hegdall til sin død den 21. april 1692. Efter hans død har hans 
enke tilladelse til i et »nådsens år« at blive boende, men der sker 
i dette tilfælde, hvad der var meget almindeligt i Nyboder, at 
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enken giftede sig med den næste beboer i huset, og i dette tilfælde 
var det højbådsmand Olle Olsen Lindeberg. 

Når vi i øvrigt fra omkring 1670 og århundredet ud kender så 
meget til Nyboders beboere, er det fordi kongen den 27. august 
1667 beordrede admiralitetet til at forfatte et inventarium over 
Nyboder med angivelse af hvem der bor i hvert af husene, men 
det har åbenbart taget nogen tid at få nøjagtigt hold på alle 
beboerne, for inventariebogen eller husbogen begynder først 
1668-69. 

Det følgende hus, nr.2, blev delt til to familier i 1672, men det 
betød blot i første omgang, at to familier flyttede ind i det hele 
hus, for nogen egentlig deling med skillevæg blev først gennemført 
efterhånden som man fik råd og tid til det. Da man således i slut
ningen af 1680erne påbegyndte en grundig reparation af samt
lige huse i Nyboder gade for gade, blev det i 1688 meddelt inspek
tøren over de nye boder, at skillerum måtte vente til husene var 
færdigreparerede udvendigt. Der kunne dog gøre sig særlige 
forhold gældende, som f.eks. da inspektøren fik lov til at opsætte 
skillevæg i Lavendelstræde nr. 6, da snedker Christopher Chri
stophersen Krause skal flytte ind i det halve hus, fordi »den anden 
mand og quinde, der i huset bor er noget uregerlig«. Når huset 
deltes førtes en skillevæg på tværs gennem stuen, så denne blev 
halveret og familien til gaden havde da en forstue, en halv stue 
og et kammer, medens familien til gården havde en halv stue og 
et kammer. Køkkenet måtte man deles om. 

I Enhjørningstræde nr. 2 ser vi i øvrigt, at ruehugger Gul
brand Bertelsen Kjøbenhafn, der havde boet i det halve hus i 
18 år, flyttede til Møen i 1697. Vi får desuden at vide, at stue
døren var ødelagt, og at det ville koste 2 mark at få den repareret. 

Adskillige af Nyboders beboere flyttede i 1697 til Møen. Her 
ønskede man at oprette en hel koloni af bådsfolk, der som 
supplement til Holmens faste stok i Nyboder skulle stå til 
rådighed for søetaten, når det var påkrævet. Fra Enhjørning
stræde flyttede således følgende til Møen: 1 matros, 2 bådsmænd, 
2 ruehuggere, 1 savskærer og 1 trommeslager. 

I Enhjørningstræde nr. 5 finder vi i 1690erne Hieronymus 
Pedersen Kiøbenhafn, og der står tilføjet, at han var rejst til 
Ostindien som styrmand, men efter kgl. befaling havde han hustru 
og børn fået lov til at nyde dette halve hus, og til sidst står ved
føjet: »er nu skipper«. I visse tilfælde tog man åbenbart hensyn 
til familien, selv om manden ikke var til rådighed for arbejde på 
Holmen. 

I de sidste krigsår 1677 til 1680 boede i nr. 7 en trommeslager, 
i nr. 9 en admiralitetsopvarter og i nr. 11 en rapertmager. 

Hele solsiden af Enhjørningstræde blev repareret i 1695, d.v.s. 
indtil nr. 19. Helt uden grund har det næppe været, da vi allerede 
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i 1691 får at vide, at den gamle mur i gavlen til nr.19 ud til Borger
gaden er bortfaldet, og man ønskede den dengang erstattet af et 
plankeværk. Det var dog ikke kun husene, der trængte til en 
opfriskning, for i 1695 skriver inspektøren for Nyboder: »Som 
Enhjørninggaden i Kgl. Maj.s Nye Boder til reparation nu er be
sigtiget, og jorden sammesteds af gammel urenlighed så høj på 
fortovene op til husene findes med nogle brosten pålagde at 
hverken døre eller vinduer som vi i de andre gader, der er repa
rerede og fordybede ikke i deres rette linie kan indsættes«, så 
spørger inspektøren, om han må lade brostenene optage og 
pålægge beboerne at tage hver sine sten i forvaring i deres gårde 
»indtil fortovene i den rette skik blev indrettede«, hvorpå stenene 
igen kan bruges. Han beder også om at måtte fjerne jorden i 
gårdene, da de er »opfyldte med gammel urenlighed«, og derefter 
brolægge også i gårdene langs husene med nogle sten indtil 1 ½ 
alen »at vandet såvel inden til i gårdene som uden til på gaden 
kunne have sit frie løb, hvillcet var gavnligt for husene og 
gårdene«. 

I november 1695 kunne inspektøren erklære, at den ene længe 
i Enhjørninggaden var næsten repareret, men der fandtes fem huse 
på samme side, nr.1 til nr. 5, som i 1690 »er vorde flyedt, og siden 
år efter andet i de hårde vejrliger har lidt nogen skade på tagene, 
så kalken her og der er afblæst«, hvorfor han beder om, at han 
også disse fem huse »måtte lade forsee, så længden overalt kunne 
være lige god«. 

I 1696 blev mørkesiden af Enhjørningstræde repareret, men da 
man i december besigtigede husene fandtes endnu følgende mang
ler: I nr. 21 en stuedør til gaden (d.v.s. i gadelejligheden), nr. 22 
to halve gadedøre, nr. 24 en mellem dør, nr. 26 en enkelt vindues
karm til gaden, nr.27 en mellemdør, nr.28 en enkelt vindueskarm 
til gården, nr. 31 en enkelt og en dobbelt vindueskarm til gården, 
nr. 33 to halve gade- og to halve gårddøre, nr. 34 en stuedør til 
gården, nr. 35 to halve gadedøre og i nr. 37 en enkelt vindues
karm til gaden. I nr.37 havde det desuden vist sig, at der var opsat 
et skillerum på langs i stuen. Det var brøstfældigt, og inspektøren 
bad derfor om lov til at fjerne det og opsætte et skillerum i bred
den ligesom i de andre huse. 

I nr. 21 boede i et halvt hus en bilthuggersvend Hans Pepper 
v. Brunsvig, og i nr. 22 i Enhjørningstræde boede to tromme
slagere i 1697. Man kan næppe sige andet, end at det har været 
særdeles formålstjenligt, at netop disse boede i samme hus. I nr.24 
finder vi en beboer, Jens Osmundsen Haland, der imidlertid må 
flytte, da han »har som fangefoged fri hus her på Holmen«, 
hvorfor det halve hus, som han beboede gives til en bådsmand, 
der kunne flytte ind til påske 1692. Nr. 33 og nr. 34 blev allerede 
delt til to familier i 1670, medens der i nr. 35 endnu i de sidste 
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krigsår kun boede en mand, nemlig skipper Otthe Christensen 
Klugtved. 

Endelig kan nævnes det sidste hus, nr. 37, hvor der i 1680erne 
boede en bøssemager ved Tøjhuset. Som tidligere nævnt havde 
også tøjhusfolk fået indpas i Nyboder, og de boede rundt omkring 
mellem søfolkene, men i 1688 besluttedes det at fa noget mere 
orden på forholdene og samle alle tøjhusfolkene i fire gader. 
Husene her blev først reparerede og i maj 1696 skete den store 
omflytning. I Enhjørningstræde havde der hidtil boet tøjhusfolk 
i nr. 10, 12, 16, 32, 33 og 37, men alle flyttedes nu til Haregade, 
Elefantgade, Timiangade og Tulipangade. 

Ved Enhjørningstræde nr. 37 står i øvrigt en anden interessant 
oplysning. I inspektørens bog over reparationer står der nemlig 
for den 20. december 1694, at plankeværket mellem Corps de 
Garde og Enhjørningstræde nr. 37 er rådnet, sa der behøves et 
nyt plankeværk. Men hvad var Corps de Garde? 

Nyboder var en selvstændig bydel, der faldt uden for byen 
Københavns normale jurisdiktion. Derfor har det sikkert været 
nødvendigt med et specielt opsyn blandt de mange søfolk og andre 
beboere i Nyboder, men hvor meget vagt har der egentlig op
rindeligt været? Ejendommeligt nok hører vi først om vagter i 
1693, da inspektøren over Nyboder, Henrik Dreyer, den 30. au
gust får besked om, at da vagten er taget fra vagtstederne må 
inspektøren flytte de »tvende skilderhuse«, som er ved de unge 
træer i Nillekestræde og Hindestræde, til god forvaring i materiel
gården »at de ikke af tyve bortstjæles«. 

Kun få dage senere, den 4. september, skriver inspektør Dreyer 
imidlertid til de deputerede ved søetaten: »Sasom salig hr. vice
admiral Hoppe havde i sinde at ville haft en vagt på 6 eller 8 mand 
her i Hans kgl. Maj.s Nyeboder, som man kunne søge til, nar 
nogen af Hans kgl. Maj.s søfolk i drukkenskab ville yppe klam
meri eller og om slagsmål og anden ond forligelse imellem dem 
forefaldt, samme vagt dem da kunne pågribe og i deres vagthus 
indføre, synderlig om nattetide, og som den mig gunstig givne 
instruktions 10. post tilholder, at give hr. viceadmiral nu salig til
kende, når nogen slagsmål eller ond forligelse forefaldt, da om de 
høj ædle og velb. herrer det så behagede kunne sligt af mig nu efter 
hans død på Holmen angives og var denne vagt hel gavnligt i Hans 
kgl. Maj.s Nyeboder, hvorved mange uskikkeligheder, slagsmål 
og anden ond forligelse må kunde forekommes, og var det de 
modvillige til en afsky, om de højædle og velb. herrer det sa 
behagede jeg dem ved samme vagt måtte lade forvare om natten, 
men om dagen kunne de ved samme vagt lige ned til Holmen 
forskikkes, herpå de højbydendes herrers gunstig vilje ydmygst 
vil farvarte.« 
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Man modtog åbenbart inspektørens forslag meget gunstigt, for 
allerede den 12. september beder man inspektøren »os at forevise 
grundrids på de Nyeboders gader på det steden kan udses hvor 
vagthuset skal hensættes«. Behovet har sikkert været stort, for 
inden tre uger havde inspektøren accorderet med en tømmermand, 
der skulle have 23 rdl. og 2 mark, og en murmester, der skulle 
have 30 rdl. for opførelsen af vagthuset, hvorefter han fik ordre 
til at sørge for at få det opført inden vinteren, hvilket vel må siges 
at være en noget tvivlsom og umulig opgave. Videre ser vi det 
ejendommelige, at inspektøren den 30. oktober spørger om, at 
da der nu igen er ordineret en vagt i Nyboder, om han så må 
udlevere et af de skilderhuse, der var taget i forvaring i den gamle 
materielgård. Man kan ikke undlade at spørge sig selv om, hvad 
der kan have været årsagen til, at man tidligere har inddraget 
vagten? 

Vagten blev åbenbart opført mellem Ulvegaden og Enhjørning
strædet. I januar 1694 er man allerede kommet langt med byg
ningen, men gulvet mangler, og Dreyer spørger, om gulvet skal 
være brædder eller mursten, og samtidig bad han om en jern
kakkelovn. I juli 1694 besigtigedes den nye Corps de Garde, og 
man fandt endnu følgende mangler: mursten og gulv til officerens 
vagtstue, brosten til de gemenes vagtstue og forstuens gulv, samt 
træ til 2 borde og 3 bænke i begge vagtstuerne, og endelig i 
december 1694 beordredes der udleveret en metalklokke med 
knebel og metalpanner til vagten. 

I Enhjørningstræde blev husene, som i de andre gader, efter
hånden delt til to familier. I slutningen af 1670erne var der dog 
endnu 15 udelte huse tilbage af de i alt 37, som fandtes i gaden, 
men i 1680erne blev tallet indskrænket til blot 3 og i 1690erne 
var der kun 2 huse tilbage, der beboedes af en enkelt familie, 
nemlig nr.1 og nr.13. Husene blev derved efterhånden overfyldte 
bl.a. også fordi man nogle steder yderligere lejede værelser ud 
eller endog loftet. Der var derfor nok at se til for inspektøren for de 
nye boder, og beklagende kunne han derfor i maj 1695 meddele, 
at da en del af »søfolkene bortlejer til andre deres lofteromme 
og nogle af de samme bryder her og der tagstene løse i taget, hvor 
dem belejligt synes, andre sætter stænger i jorden og binder derpå 
reb eller liner til at hænge klæder på at tørres, hvilke klæder af 
vinden føres hid og did, og i så måde med stængerne og løsner 
en del tagstene i taget såvel til gaderne som til gårdene, nogle andre 
omgås uskikkelig med døre at islå, så karmene i muren løses, at 
hvis murstene, som er muret oven for dørkarmen, mangesteds 
udfalder«. 

Det forekommer, at det har været et helt sydlandsk skue med 
viftende tøj og overfyldte huse, og i de tætpakkede lejligheder 
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er det nok ofte gået livligt til. Derfor har det næppe været uden 
grund, at der i maj 1695 yderligere blev beordret opsat 100 plaka
ter på passende steder i Nyboder med følgende indhold: 

»Som fornemmet at urenlighed i Hans kgl. Maj.s Nye Boder 
meget tiltager, såvel i de gader, der jorden eller urenligheden i 
forrige åringer er bortført, som i gårdene og andetsteds, og at 
vedkommende ikke skal agte hvis dennem om des renholdelse af 
inspektøren bliver ansagt. Så advares hermed alle og enhver i 
højstbemeldte Hans kgl. Maj.s Nye Boder boende, at de uren
ligheden af gaderne og gårdene lader bortføre og dennem her
efter behørig renholder. Hvilke derudi skulle findes efterladen 
og ikke straks efterkommer hvis inspektøren Heinrich Dreyer 
dennem til husenes conservation i slige eller andre måder enten 
selv eller ved sit bud lader advare, må ikke alene forvente derfor 
at vorde straffet, mens endog des bortførsels bekostning, udi deres 
gage ved næste betaling dennem at afkortes. Iligemåde foreholdes 
bemeldte Nye Boders bivånere som med tagene, døre, vinduer og 
skillerumsmurene utilbørlig omgås, at de strax hvis de beskadiges, 
med førnævnte inspektørers videnskab og under hans tilsyn lader 
til rette flye, såfremt han det ikke på deres bekostning skal lade 
gøre.« 

Vi kan slutte denne gennemgang af Enhjørninggaden ved at se 
lidt nærmere på, hvem der egentlig boede i husene, og vi kan 
tage året 1697 som et passende eksempel. Der var da atter tre 
huse med blot en familie i hvert. I disse tre huse boede to skip
pere og en højbådsmand. 

I de delte huse med to familier boede: 2 skippere, 1 højbåds
mand, 4 højbådsmandsmater, 22 matroser, 10 quartermestre, 
2 skibmænd, 4 skibmandsmater, 3 sandbådmænd, 2 prammænd, 
4 snedkersvende, 1 rebslager, 2 sejllæggere, 3 borere, 1 matros 
ved brabænken, 1 bilthuggersvend, 1 blokkedrejer, 2 matroser 
ved muddermøllen, 1 profossvend, 1 chaluproer og 2 tromme
slagere. Det var således et almindeligt udsnit af Halmens faste 
stok, men nogle af de nævnte professioner kræver maske en nær
mere redegørelse. 

Vi kan dog først konstatere, at det mandskab, som havde med 
kanonerne at gøre ikke var repræsenteret på dette tidspunkt i 
Enhjørningstræde. Det var arkelimestrene, deres hjælpere con
stablerne og det menige mandskab fyrværkerne og bøsseskytterne. 
Derimod var det egentlige skibsmandskab vel repræsenterede. Det 
gælder både sandbådmanden, prammanden, chaluproeren og de 
egentlige matroser. Også deres underbefalingsmænd finder vi. 
Højbådsmanden var således ansvarlig for tilrigningen af rejs
ningen, og han skulle lede arbejdet på dækket og til vejrs . Han 
skulle tilse, at alt arbejdet med rejsning og sejl blev forsvarligt 

udført, og han havde derfor det privilegium, at han var fri for 
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2 Maritim Kontakt I 

vagttjeneste, når skibet lå til ankers. Højbådsmandsmaten var 
naturligt nok hans første hjælper. 

Skibmanden var betroet lasten og derfor ansvarlig for dens rette 
stuvning. Han klædte ankertovet i klydset og han sørgede for ved 
ankring, at der var halet tilstrækkeligt tov op og lagt klar alt efter 
hvad dybden fordrede. Også han havde en mat som hjælper. 

Qartennesteren var yngste matrosunderofficer, der skulle holde 
skik og orden blandt de menige. Han anviste køjepladser og skulle 
holde øje med renligheden på dæk, banjer, batterier m.v., og han 
skulle fordele mandskabet til arbejdet ved fald, givtove, braser 
m.v. Profossen eller mestermanden skulle sørge for afstraffelserne 
om bord. 

De øvrige beboere var hovedsagelig håndværkere på Holmen, 
hvis hverv vel fremgår af deres titler. 

Ovenstående kan måske give et lille glimt ind i Nyboder, som 
det var i 1600-tallet og specielt i Enhjørningstræde eller -gade, 
som den lige så ofte kaldtes dengang. Det er i øvrigt den gade, 
der i dag hedder Skt. Paulsgade, hvor man netop har bevaret et 
af de gamle huse fra Christian IVs tid. 

Problemerne ved Nyboder er her kun let berørt, men jeg kan 
måske tilføje sådanne som brolægningen i gaderne eller på for
tovene, rendestenene, der førtes fra Kongens Have gennem Ny
boder, og de vandposter, der i 1694 opsattes rundt om i gaderne, 
så beboerne kunne hente vand til husholdningen. Der kan også 
nævnes spørgsmålet om hvor og hvilke handlende, der optrådte 
i Nyboder, og hvilke, der slog sig ned der i husene mere eller 
mindre legitimt. 

Vi kan dog næppe forlade Nyboder uden at omtale skolen i 
Nyboder, selv om oplysningerne om den kun er få. Vi ved således, 
at der allerede i 1642 omtales en skolemester Laurits Rolandsen 
i de nye boder, og at der i 1662 begraves en skoleholder i de nye 
boder ved navn Jørgen Hansen. Fra husbøgerne ved vi endvidere, 
at skolen havde de tre numre 11 til 13 i Lavendelstræde, og at 
plankeværkerne mellem de tre gårde er væk, så man åbenbart her 
har en større god legeplads for eleverne. Skolemesteren i 1669 
hed Niels Hendrichsen, og det kan muligvis være den samme, 
som er død i 1697. Denne afdøde skolemester hedder Niels 
Falster, men det kan også være en afløser, der blot har samme 
fornavn. Han afløses af skolemester Jacob v. Ham. 

Hvorledes skolen i øvrigt har set ud indvendig kan vi få et lille 
indblik i ved de reparationer, der blev udført i 1697, åbenbart i 
forbindelse med den nye skolemesters overtagelse af skolen. I ok
tober 1697 får vi således at vide, at gadedøren ud til Broen, d.v.s. 
Brogade eller Adelgade, er »ganske forrådnet og brøstfældig« og 
også muren deromkring såvel som grunden under gavlen er ganske 
brøstfældig. Det må vel være døren ind til gården. Bygmesteren 
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besigtigede skolen, og han fandt yderligere, at skorstenen var 
brøstfældig og skulle forhøjes, at der skulle sættes et skillerum 
midt i skolen for varmens skyld, at taget skulle repareres, og at 
gulvet i skolemesterens stue var »udygtigt« og skulle fornys. 
Desuden fastslog bygmesteren, at plankeværket, der bestod af to 
fag, var så »udygtigt« at det skulle fornys, og at der yderligere 
skulle sættes 16 underlister til vinduesskodderne til gaden og 7 til 
gården. Aret efter beklagede Jacob von Ham sig endvidere over, 
at »kakkelovnens øverste plade og sidestykker er tvært igennem 
sprukne og han og børnene kan ikke være der for røg og det er 
farligt at lave ild i den«. Inspektøren for Nyboder så omgående 
på den, og da han erklærede den for ubrugelig fik han lov til i 
staden for billigste pris at købe en mindre og bekvem vindovn. 

Med de mange familier i Nyboder har der sikkert også været 
mange børn for skolemesteren at tage sig af, og man kan vel få et 
indtryk af hans sociale placering ved at se på hans aflønning, som 
det fremgår af søetatens regnskaber. I 1673 fik skipperne således 
mellem 40 og 100 rdl. årligt i løn, højbådsmanden fik 30 rdl., 
quartermesteren også 30 rdl. og en bådsmand fik 21 rdl., medens 
skolemesteren fik 36 rdl. og 4 mark. I 1682 var aflønningen for 
de nævnte personer de samme bortset fra højbådsmanden, der var 
steget til 36 rdl. årligt, men skolemesteren havde derimod fået 
en betydelig lønstigning til hele 50 rdl. årligt. 

Hvad der her er omtalt vedrørende Nyboder i 1600-tallet må 
som sagt kun opfattes som de indledende undersøgelser til livet 
i Nyboder, men forhåbentlig kan det alligevel give et lille indblik 
i forholdene. 
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Marstalj agten min hobby 
af Heine Jørgen Kisby 

Heine Kisby er til daglig overmekaniker ved telefonvæsenet, men i sin fritid er 
han ivrig modelbygger, i øvrigt i tredje generation. Et par af hans modeller er 
ophængt som kirkeskibe. 

Når jeg har valgt dette emne, er det fordi Marstal søfartshistorie 
har min store interesse, og vel nok er det emne, jeg har studeret 
mest. Mest interesserer jeg mig for marstaljagten og dens historie, 
og jeg har bygget flere modeller af jagter. Jeg er indfødt marstaller 
i femte generation. Min tipoldefar indvandrede fra Slesvig-Holsten 
i 1830rne, han giftede sig med en pige fra Fåborg og nedsatte sig 
i Marstal som kobbersmed med adresse Strandstræde 9. Huset, 
der var bygg~t 1791, bebos i dag af min bror. Kobbersmedens 
efterkommere blev søfolk, som naturligt var den gang; i min 
generation er vi igen blevet »landkrabber«, håndværkere og tje
nestemænd. 

Just i de år, hvor min slægt på fædrene side slår rod i Marstal, 
har emnet, som her skal behandles, sin guldalder. Når jeg har valgt 
titlen »Marstaljagten«, er det ikke ensbetydende med, at der for 
denne by, søfartsbyen Marstal på østsiden af Ærø, findes en 
speciel jagttype. Tværtimod fandtes det lille, enmastede fartøj for 
et par hundrede år siden i vidt forskellig størrelse og konstruk
tion overalt i vort land og nabolande med. Jagten var et skarp
bundet fartøj beregnet til havsejlads, dog mest i indre farvande 
til at begynde med. Senere, da man byggede større jagter, vovede 
man sig længere væk, idet man nu besejlede Norge og England. 
Ja endda til Island foregik der sejlads med de større fartøjer. 

Ordene Marstal og søfart er ubrydeligt kædet sammen, idet det 
var dette erhverv, der grundlagde byen og stadig er det største 
aktiv for denne. Marstaljagten er et nøgleord i denne forbindelse, 
idet det var med denne skibstype, skibsfarten her blev grundlagt, 
og i omkring 125 år var den dominerende fartøjstype, ja indtil 
midten af 1800 årene den eneste, hvad denne lille beretning skal 
redegøre for. 

Når marstaljagtens historie her skal opridses, må jeg først 
ganske kort redegøre for vor øs historie, for at emnet kan få den 
rette belysning. Ærø, der som bekendt ligger syd for Fyn og 
Tåsinge, ved man ikke så meget om som så mange andre danske 
landsdele. Første gang øen omtales er i året 1043, da Magnus den 
Gode vinder et søslag over Svend Estridsen ved øen, der i 
Valdemar den Andens jordebog omtales som Ærræ, i Knytlinge-
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Et helt nyt billede af mig med en af mine modeller af 
en Marstal-jagt. 

/ 

/ 

sagaen som Erri og på latin som Erria. Mange oldtidsfund vidner 
imidlertid om meget gamle beboelser rundt om på Ærø. 

Byen Marstal er ikke ret gammel sammenlignet med Ærøs
købing, der var byens købstad. Ærø hørte under de sønderjyske 
hertugdømmer, og den sidste rest af øen blev først indlemmet 
under den danske krone i 1750. Marstal har fået sit navn efter et 
fyrsteligt stutteri, som blev anlagt derude på den østlige ende af 
øen. Pladsen nævnes første gang 1514 som »Maerstall« og den 
har syv beboere. Under Svenskekrigen 1658-60 hærges øen slemt 
af de svenske tropper og deres tyske lejesvende, og de sidste rester 
af øens ellers så store skove ødelægges. På denne tid er Marstal 
stadig et ubetydeligt fiskerleje. 

Omkring 1700 skete der imidlertid forskellige ting. Fra fiskeri 
begyndte man nu også fragtfart og handel, om end under beskedne 
forhold. Naturen har jo i sin gavmildhed lagt en krum »finger« 
ved Ærøs sydøstkyst, der på den måde danner et naturligt værn 
mod den til tider voldsomme Østersø. Denne finger hed og hedder 
stadig Erikshale, og den naturlige havn var en forløber for den 
senere byggede Marstal havn med den kilometerlange stenmole, 
som er et kapitel i sig selv. 

Den ærøske skibsfart begyndte imidlertid først at få vind i 
sejlene efter 1729, hvor størstedelen af Ærø blev indlemmet under 
den kongelige del af Sønderjylland. Ærøboerne blev nu ikke mere 
betragtet som udlændinge. Rudkøbing, som længe før havde været 
en ret så betydelig søfartsby med en del efter datidens forhold 
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store fartøjer, følte sig efterhånden truet af konkurrencen fra 
Ærøskøbing og Marstal og klagede i 1740 sin nød til den danske 
regering. Man påpegede, at Marstal omkring år 1700 kun var et 
fiskerleje, men nu rådede over et anseligt antal fartøjer, omkring 
25, hvoraf nogle var af »betydelig« størrelse. Hvad var det da 
for fartøjer, som de gode marstallere begyndte at vise flaget med? 
Ja det var nemlig jagten. Fra den spæde start og til midten af 1800 
årene var denne skibstype den dominerende for vor by. Den var 
grundlæggeren for vor senere så berømte handelsflåde af meget 
større træskibe, hvis antal og størrelse en overgang gjorde Marstal 
til Danmarks næststørste søfartsby efter København. Fra at være 
et fartøj af vidt forskellig størrelse og konstruktion, ja ofte en 
bastard, som var blevet forlænget og forhøjet, blev den efter
hånden til en smuk og renavlet race. Dette skete efter at skib
bygningskunsten for alvor nåede til vore hjemlige strande. 

Omkring 1800 finder vi de første, virkelig smukke jagter, i hvis 
linie vi aner hollandsk skibbygningskunst. Dette har sin for
klaring i, at der nu blev indkaldt skibsbyggere udefra, som skulle 
delagtiggøre ærøboerne i den ædle kunst at bygge skibe med 
smukke linier og gode sejlegenskaber. Tegningskunsten var dog 
endnu ikke nået hertil på dette tidspunkt, skibene blev bygget 
»på klamp«, men herom senere. 

Jagtmodel/en set fra oven. 
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Jagten er meget rund i boven men skarp i bunden, dette skulle 
give gode sejlegenskaber. Det smukke hjerteformede spejl var for 
det meste udstyret med vinduer, som var de eneste lyskilder til 
kahytten, hvor hele besætningen, der på de største fartøjer kunne 
bestå af 4 - 5 mand, boede. I 1806 var der ved Marstal Toldsted 
indregistreret 126 jagter af vidt forskellig størrelse. I dette tal 
findes dog enkelte slupper, der som bekendt er retstævnede far
tøjer med hæk og et meget lille spring. Sluppens mast er todelt 
og som regel udstyret med to råsejl. 

Englænderkrigen gjorde et frygteligt indhug i Marstals flåde, 
idet de engelske kaperfartøjer opbragte mange jagter og slæbte 
dem til England, hvor man satte besætningen i fængsel. På Jens 
Hansens Søfartsmuseum i Marstal har vi et af de første vidnesbyrd 
om navigationsundervisning, nemlig Ditlev Grubes navigations
bog. Denne er blevet til i et engelsk fængsel. Ditlev Grube var 
fra Marstal og blev sammen med den øvrige besætning på en 
marstaljagt opbragt af en engelsk kaper, ført til England og sat 
i fangenskab. Dette foregik ofte på gamle, oplagte orlogsskibe. 
Man tog det ikke så nøje med at sætte officerer og matroser sam
men, og hvad den ene ikke vidste, det gjorde den anden, og på den 
måde delagtiggjorde man hinanden i kundskaber, som efter løs
ladelsen fandt vej til Marstal og udviklede sig til privatundervis
ning om vinteren, når skibene lå oplagte. Marstals flåde blev 
faktisk halveret under Englænderkrigen, men marstallerne har 
altid slikket deres sår og rejst sig igen. 

I 1750 blev som før nævnt den sidste rest af Ærø indlemmet 
under den danske krone, og fra nu af og op til 1864, hvor vi 
mistede Sønderjylland, var denne landsdel det vigtigste mål for 
Marstals handel og søfart. Skipperen på en jagt var ikke alene 
skipper og fragtmand, han var samtidig købmand. Han købte sin 
last for egen regning og solgte den igen ovre i det sønderjyske. 
Her købte han andre varer, som han tog med hjem og solgte med 
fortjeneste. Lasten bestod som regel af kom og saltede sild. Silden 
fandtes dengang i store mængder i Østersøen, især ved Lollands 
kyst og i Langelandsbæltet. Med tilbage bragte man andre land
brugsprodukter, især oksekød fra de fede marskegne. 

Når en skilling var lagt op, blev denne ofte brugt til at gøre 
skibet bedre og større. Man købte lidt tømmer ovre på den anden 
side af vandet det ene år og lidt mere det næste år og oplagrede det 
til tiden var inde. Så en skønne dag slæbte man jagten på land, 
savede den midt over og satte et stykke i midten for på den måde at 
forøge lasteevnen. Man kæmpede sig frem i det små ved hjælp 
af flid og sparsommelighed. Statsbankerotten 1813 var også et 
hårdt slag for marstalskipperne og smårederne, idet den møj
sommeligt opsparede kapital nu gik til grunde, og der skulle 
begyndes forfra. 
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Jagt »Anna• af Vejle har 
jeg også set i Marstal havn 
i sin tid. Den var bygget 
i Marstal /194 som •De fire 
brødre•. (Foto:]. Friis
Pedersen, neg.nr.AJ981. 
Handels- og Søfartsmuseet på 
Kronborg). I 

Bygningen af de første jagter, vi kender, var ikke efter teg
ninger, den kunst kendte man ikke i Marstal før omkring 1840, 
da en ung sønderjysk skibsbygger, som var kommet til Marstal og 
som mestrede dette, blev luret af vistnok af et medlem af den 
senere så berømte skibsbyggerslægt Bager. Før den tid blev far
tøjet bygget på klamp, som det hed. Man lagde en køl, rejste en 
stævn og et spejl, som man nu mente, dette skulle se ud, og 
dannede ved hjælp af lister og skabeloner spanternes facon, så 
opklædningen kunne begynde. 

Yngre ærøske skibsbyggere rejste nu også udenøs for at lære 
skibskonstruktion, og efter 1840 opstod så at sige alle marstaller
skibe først på tegnebrættet, og det er efter denne tid de virkelig 
smukke jagter bygget her i byen opstår. Rene i linier, velsejlende 
og med den karakteristiske foroverstagede mast og dertil hørende 
rigning. Masten var i et stykke, en såkaldt pælemast, og som et 
særkende for jagten var den såkaldte »hummer«, en lille hvidmalet 
klump ca. en meter under toppen. Den blev forarbejdet med skar
øksen under selve mastens tilhugning. Jagtens spryd var todelt, 
vandret liggende med bovspryd på bagbords side af stævnen og 
jagerbommen på den styrbords side, hvilende i en jernring og 
fastgjort til bovsprydet som ved en slags æselhoved. Al rigning 
var udført i tovværk, som regel hamp, der bortset fra det løbende 
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gods var tjæret . Ankerkæde var et ukendt begreb på de gamle 
jagter. Et solidt tov forbandt det gammeldags stokanker til det 
simple ankerspil, der ved hjælp af håndkraft halede ankeret op 
og sendte tovet ned i et stuverum i boven. At ankeret var jagtens 
vigtigste holdepunkt må jo erindres i, at skibene i Marstal som 
så mange andre steder lå for svaj, idet der ingen havn var i Marstal 
før i 1830rne. Den berømte stenmole blev pabegyndt 1825. 

Styringen foregik med rorpind, en solid stok gjort i egetræ og 
ofte med en smuk udskæring i hovedet. De gamle marstalskippere, 
som jeg selv husker, har ofte fortalt, at pumpen var anbragt inden 
for rorpindens rækkevidde, så rorgængeren kunne give et par 
pumpestød en gang imellem, det var så som så med tætheden. De 
gamle skippere havde som regel haft deres debut på en gammel 
jagt. Foran rorpinden var anbragt det pæne, lille natbus, der først 
og fremmest rummede kompasset samt en lampe og måske en 
flaske med lidt styrkende mod nattens kulde. 

I jagtens konstruktion var barkholtet et særlig styrkende ele
ment. Barkholtet er den fjerde eller femte planke under skan
dækket, og den er ca. en halv gang tykkere end de øvrige planker. 
Den var som regel sorttjæret og rundet på kanterne for at falde ind 
i den øvrige klædning. De gamle jagter var malet i smukke farver. 
De berømte hvergarnsstriber, som man ser dem på datidens 
hyggelige skibsbilleder, fortæller blandt andet om farverne, men 
ikke mindst om rigningen, hvor ikke en stump mangler. Når en 
skipper fik sit fartøj foreviget, ville han have det hele med. Jagten 
var hans stolthed, ja hele hans eksistens. 

De første jagter i Marstal var karakteristiske ved deres rækværk 
fra agterspejl og hen til stormasten. Ifølge Marstal Museums 
skaber, Jens Hansen, var forklaringen den, at de til at begynde 
med var forsynet med en ret lav skanseklædning, men når de, efter 
at være blevet forlænget, begyndte at gå på længere farter, blev 
som en sikkerhed sat højere støtter og en ekstra lønning på. Der 
fremkom nu et bedre værn mod at falde udenbords. 

Når vi går på vore museer og studerer de gamle jagtbilleder, 
og når vi ser de smukke modeller i fornemme montrer, kommer 
man let til at betragte jagtsejladsen som den rene idyl. Når jeg i 
min fritid og i de lange vinteraftener sidder ude i mit lille værk
sted og bygger på en af mine kære jagter, tror jeg nok også, at 
romantikken og de lyse sider tager overhånd. Studerer man de 
gamle skrifter, viser sandheden sig at være en anden. Det var en 
kamp for tilværelsen at få det til at løbe rundt. Pengene var små, 
og dette resulterede igen i usle forhold om bord, især hvad kosten 
angik. Der skulle spares alle vegne. Hygiejnen kan man tænke 
sig til, og sliddet med lastning og losning fra solopgang til sol
nedgang var ofte umenneskeligt, men man var tilfredse, idet man 
ikke kendte bedre. 
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Jagt »Haabet• af Marstal 
fotograferet i byens havn. 
Den var bygget i Troense 
1812 og hed »Marie• af 
Kragnæs, da jeg var dreng. 
(Handels- og Søfartsmuseet 
på Kronborg. SR-nr. 398/48). 

Men skal regnestykket stilles op, må facit vel blive, at der af 
denne epoke og med denne skibstype blev skabt et grundlag for 
en velstand, som senere slægter kom til at nyde godt af, og som 
også var med til at skabe den moderne coasterflåde, som Marstal 
råder over i dag, stor i forhold til byens størrelse. Det kan også 
nævnes, at Marstal i dag har Danmarks mest moderne navigations
skole, og at mange officerer i de store rederier ude i landet efter 
at have fået deres uddannelse her på skolen og fundet sin pige 
her, har bosat sig i vor by. 

Har den som skriver dette nogen sinde set en gammel jagt? Ja, 
jeg har. Der var endnu tre tilbage i trediverne, da jeg var dreng, 
Marie, Nelly og Tre/holm. Jeg ser dem for mig endnu, når de lå 
oplagte i Marstal havn, ofte indefrosne. 

Marie var bygget i Troense i 1812 og var på 31 tons. Den blev 
købt til Marstal i 1864. I mine drengeår, altså i trediverne, til
hørte den skipper Kristen Kristensen kaldet »Kræster Søby«. Han 
var en lidt kraftig mand med et sort overskæg. Han var meget 
venlig, husker jeg, og foruden jagten havde han landbrug uden 
for byen, som konen og en medhjælper passede. Han led af astma, 
og man sagde, at han for det meste sov om bord, idet han bedre 
kunne få luft der. Marie, som var forsynet med motor, blev solgt 
til endnu en Marstal-skipper, som igen solgte hende til Hirtshals. 
Der endte hun sine dage som stenfisker og blev i 1953 slettet af 
skibsregistret 141 år gammel. 
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Nelly var så gammel, at byggeåret var ukendt, men den blev 
fortømret i 1849 i Bandholm og igen i 1881 i Marstal. Nelly til
hørte i min barndom skipper Christensen fra Græsvænge ved 
Marstal og forliste den fjerde oktober 1938 ved Snekkersten. Begge 
mand om bord blev reddet. 

Trelholm, som i tidens løb havde haft flere navne, blev berømt 
for at være Danmarks mest sejlivede skib. Den var bygget 1776 
i Troense og endte sine dage i København, hvor den lå oplagt 
1946-47 ved Overgaden oven Vandet. Den blev hugget op i 1947 
i Humlebæk 171 år gammel, men der har nok ikke været meget 
af det gamle tømmer tilbage. 

Gamle i.Angeland mindes jeg, men den var forlænget til galease 
og var ældgammel. Jeg kan endnu høre den gamle Houmøller
motor, som den var udstyret med. Nu er de borte, men minderne 
om disse gamle veteraner lever i min bevidsthed, og de er med 
til at skabe den hobby, som er min, nemlig foruden at studere 
historien, også at bygge dem i model og derved gøre minderne 
endnu mere levende. 

. '- ... ;:,.. .. - / ' 
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Sømandens dagbog 
af Ole Mortensøn 

Ole Dam Monensøn, cand.mag. i historie og etnologi fra Københavns Universitet 
1976, 1975 - 78 medarbejder ved Byhistorisk Arkiv i Faaborg, fra marts 1978 
museumsinspektør på Langelands Museum. 

Rundt omkring på landets museer og i de lokalhistoriske arkiver 
findes en række dagbøger skrevet af søfolk. I alt fald en halv snes 
museer og arkiver har ifølge Kontaktudvalgets guider til maritimt 
kildemateriale bevarede dagbøger, og en del må formodes endnu 
ikke at være registreret eller være i privat eje. Dagbøgerne er af 
privat karakter og i de fleste tilfælde bevaret af personalhistoriske 
årsager. Der er imidlertid god grund til at pege på dagbøgerne 
som et meget vigtigt primært og samtidigt kildemateriale til 
maritimhistoriske studier. Da mange af dem er skrevet i første 
halvdel af 1800-tallet, dengang sejlskibene var så godt som ene
rådende, er de særligt værdifulde for studiet af livet om bord i 
sejlskibene og de kulturelle variationer til søs gennem tiden. 

Søens folk var ikke meget skrivende. Det gjaldt især det menige 
mandskab om bord i de gamle sejlskibe. Mens skipperen og 
styrmanden henne agter skulle navigere og føre journal og regn
skab var der sjældent brug for papir og pen ude i forlukafet. 
Kun når der af og til blev skrevet brev til hjemmet fik folkene brug 
for skrivekunsten og med den var det ofte så som så. Forholdene 
i lukafet indbød heller ikke til litterære udfoldelser - der var 
ganske trangt, temmelig skummelt og ofte vådt, og det mest 
private sted var køjen. En del af mandskabet trodsede alligevel 
disse forhold og skrev dagbog også selv om det i visse tilfælde var 
alt andet end velset af skipperen. Disse skrivende yngre søfolk 
som sejlede foran masten var nok ofte skippersønner fra køb
staden med adskillige års poge- og borgerskole og en god portion 
selvtillid i ryggen. Der er næppe heller tvivl om, at skolerefor
merne i 1814 påvirkede søfolkenes skrivefærdighed i gunstig 
retning og dermed øgede antallet af dagbogsskrivere. 

Dagbøgerne er almindeligvis rejseskildringer. I 1800-tallet var 
det skik og brug, at yngre søfolk, efter nogle år i indenrigs
og Nord- og Østersøfart, mønstrede ud med et af de større 
sejlskibe, der fra København, Hamborg, London eller Liverpool 
for på Vestindien, Sydamerika, Ostindien, Australien eller andre 
fjerne destinationer. En forestående længere sørejse gav tit stødet 
til at anskaffe en dagbog, og drivkraften bag skriverierne har 
været ønsket om at bevare indtrykkene fra den første eventyr
lige langfart. Dagbøgerne minder i stil og indhold en hel del 
om skibsjournaler og logbøger. De er kortfattede skildringer 
af rejsens forløb med angivelser af de daglige omtrentlige posi-
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tioner så vidt muligt og af vind- og vejrforhold. Måske skal 
man derfor også se dem som en slags øvelse for håbefulde 
unge søfolk i at skrive skibsjournal eller logbog senere som 
skippere. 

Et eksempel på ovennævnte type dagbog er sømanden Hans 
Jensens optegnelser fra en rejse til St. Croix i året 1833. Han var 
født i 1813, søn af skipper Jens Madsen i Faldsled, en lille søfarts
landsby i bunden af Helnæsbugten på Sydfyn, og skriver: 

»I August 1833 tog jeg Hyre i Flensborg med Capt. L. H. 
Muhrbiitter, Fregatten »Ariadne« 123½ Comerse Læster (d.v.s. 
247 registertons). Den var kun lille, men vi var en Besætning 
af 19 Mand ombord, indtog Last i Flensborg bestemt til Christians
stad på St. Croix. Skjønt ingen af Mandskabet i Lugaret maate 
holde Dagbog dristede jeg mig dog til at gjøre det. 
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1833 
d. 27. August afseilede vi fra Flensborg 
d. 28. om Formiddagen gik Captainen i Land med Nyborg 

Lodsbaad, som kom ud til os i Beltet, han skulle ind 
og klarere i Nyborg. Vi havde Storm af NW, kunde 
ikke avansere op til Knudshoved. Den ene gang vi 
vendte blev Storemærsebrase forglemt at kaste los, som 
der blev kommanderet, lad gaa agter, hvorved Raaen 
gik tvers over og Sejlet helt reven i Stykker. Vi fik 
stomperne til Dæks men det var ikke behagelig, da 
Captainen kom ombord holdt vi af og Ankredt uden 
for Hov. Vi havde en Lade buk ombord som Tømmer
manden gik strax igang med at lave en ny Merseraae af. 

d. 29. havde vi godt Veier, lettede saa imod Middag - om 
Eftermiddagen fik vi Merseraaen op igen samt Merseilet 
underslaaet. 

d. 30. om Aftenen ankrede vi ved Fladstrand (Frederikshavn). 
d. 31. letted igjen og kom Skagen ud. 
d. 1. September om Middagen var vi første Gang oppe at 

Klosrebe Mærseilene. Det blev en Orkanagtig Storm 
af NO. Siden gjorde vi Klyveren og Krysseilet fast, 
om Aftenen gjorde vi Storseil og Fuk fast. Kl. 11 blev 
der udpurret til at underdreie. Vi fik en Søe over som 
tog os Hønsehuset væk, samt slog 2 Reb i vores Mesan, 
laa saa for 2 Rebet Mesan, Storemærseil Klosrebet og 
Forestængestagseil. 

d. 3. laa endnu underdreiet. 
d. 4. blev det godt Veier, Vinden endnu NO. Løste Rebene 

ud af Seilene og sadte Bramseil til. 
d. 6. kom vi Dover ind Vinden Norlig. 
d. 8. om Natten gik Sorlings Fyr eller den westlige Ende af 

England os af Sigte. 



d. 9. havde vi Spanskesøen fat. vores Cours med en god Vind 
var mest W og WSW. 

d. 14. var vi paa 43° N.Br. 
d. 20. formodde vi at være i Ost Passaten, havde godt Veir 

og Østlig Vind og den beholdt vi temmelig stadig. 
d. 10. October vare vi paa 17° 30 Minuter N.Br. 
d. 13. fik vi det Westindiske Eiland Discerade i sigte WNW. 
d. 14. paserede vi Montserat siden Gartelop (Guadeloupe), 

St. Christof (St. Christopher), Kondonner, St. Kits, Saba, 
St. Thomas, St. Jan kom uden for St. Croix om Aftenen, 
men fik ingen Lods ombord gjorde Bramseil fast og stod 
over St. Jan til om Morgenen. 

d. 15. hvor vi igjen holdt paa St. Croix, sadte Lodsflag paa 
Fortoppen, Kl. 8 om Morgenen kom Lodsen ombord, 
Kl. 10 kom ind og Ank.red i Christianssteds Havn paa 
St. Croix og gav 7 Kanonskud fra os. 
Vores Last fra Flensborg til St. Croix bestaar af følgende 
Dele: Flæsk, Kjød, Smør, Ost, Ærter, Byggryn, Hvede
meel, Rugmeel, Havregryn, Perlegryn, røgede Skinker 
og Pølser, saltet Pølser og Tunger, Brød i Fustager, 
Rafinerede Kandis, Havre, Pottemagerarbeide, Guld
arbeide, Sølvarbeide, Søkkerlade (Chokolade), Chene
wer i Flasker, Krylhaar, Negerhatte, Mandssko, Neger
klæder, Damekamme, Haarsigter, Seilgarn, Laietøj (Lege
tøj), Børster, Uhre, Linnet, Lys i Kister, Fernis, Rug
olie, Stivelse, Blikkenslagerarbeide, Sofaer, Stole, Madras
ser, Touværk og Muursteen. 
Skibet blev nu næsten helt aftaklet. Vi laa sidst ude fra 
Broen. Mandskabet førte Lasten i Land med Storbaaden. 
Jeg var Sluproer, dog ogsaa imellem med i Baaden; der 
blev leiet et Pakhus i Land hvor Ladningen kom op i og 
der var Captainen, anden Styrmand og en Matros som 
udsolgte Varer. 

Hans Jensens dagbogsoptegnelser rummer forholdsvis få detal
jer om de sociale forhold om bord og det daglige arbejde. Som 
i mange andre dagbøger er det beskrivelsen af selve sørejsen og 
de øvrige usædvanlige hændelser som optager ham. Andre dag
bøger er dog betydelig mere givtige når det gælder dagliglivet 
om bord . Som eksempel på en af de mere usædvanlige dagbøger 
skal anføres Faaborgskipperen Peter Nielsen Illums dagbog, som 
findes i byhistorisk arkiv i Faaborg. Den dækker 89 år - hele hans 
liv, idet tiden fra hans fødsel i 1804 til 1822 er indført i moden 
alder - og består af 459 sider. Dagbogen er begyndt i 1822, da 
han skulle på sin første længere rejse med Faaborg-skonnerten 
»Venus«. I årene 1822-1828 og igen fra 1832-1835 var han på 
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En side af P. N. lllums dagbog fra året 1822. I betragt
ning af de fysiske forhold er dagbogen et imponerende 
stykke skriverarbejde. 

langfart, først som jungmand, letmatros og matros og siden som 
styrmand. Det er ikke småting Peter oplever i den tid, og dag
bogen giver et levende indtryk af de genvordigheder, der var 
forbundet med tilværelsen til søs. Genvordigheder som ofte i 
andre skriftlige kilder er fortiet eller udeladt. For virkelighedens 
Peder Most lå tilværelsen til søs i et alt andet end rosenrødt skær. 

Om bord i skonnerten Venus af Faaborg på vej til Calcutta i 
Indien skriver Peter Illum: "· .. hvad vores levemaade var an
gaaende da var den meget knap, vi havde 6 Pund Brød om Ugen, 
en halv Flaske Olie, Grød fire gange, og Flædsk og Bønner to 

gange, om Søndagen havde vi færskt en kort Tid, paa Vandet 
havde vi ingen Ransong (rationering) endnu . .. «. 

Det var ikke kun maden der var knap, det kunne ogs:i knibe 
at få hyre. I 1824 opholdt Peter sig i London og skriver: » ..• jeg 
havde bestemt at gaa til Midelhavet, og derfra og hjem, men naar 
man ingen Penge har, maa man tage hvad Skib man kan faae; jeg 
havde faaet en daarlig Fod, i de Dage fik John Williams Skib, 
han gik med en Brig som skulde gaa til Vestindien, James Colgert 
han var i arbejde ombord i en anden V estindienfarer som han gik 
med ud, nu var jeg allene tilbage ...... . Jeg gik og drev og 
kunde ikke faa hyre thi nu var de fleste Skibe ude, mine Penge 
var fortæret, og jeg var skyldig i mit (Logi), hvorfor jeg var 
nødsaget til at tage hvad Skib jeg kunde faa, jeg blev forhyret med 
en Brig der hørte hjemme i Antverpen, som skulle gaa til Batavia, 
jeg havde vel ikke meget lyst til denne Tour ... .. «. 
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Dagbogen giver for de følgende år et stærkt indtryk af de mange 
konflikter om bord i skibene og den undertiden vilkårlige justits. 
Også de urimlige arbejdsforhold på mange skibe var en plage for 
mandskabet. Arbejdet, kosten og tonen mellem mandskabet og 
officererne var afgørende for, om der var tale om et »godt« skib. 
I den retning var Peter ikke særlig heldig. 

Om bord i briggen Heros af Antwerpen på rejsen til Batavia 
(nuværende Djakarta) bemærker Peter: » .... hvad vores Leve
maade var angaaende, den var taalelig, men vores Officerer var 
just ikke de bedste, thi de kunde ikke taale at se os stille et Mi
nut .. . 16. August (1824) var vi paa Kap de gode Haabs høider; 
her var jeg i trætte med vores Kaptain, og tilsidst sloges jeg baade 
med ham og Styrmanden. Aarsagen var at Kaptainen ville drive 
mig til Løgns og jeg forsvarede min Ret, han lovede at vilde betale 
mig det igjen . . . . «. 

Efterhånden oparbejdede Peter en vis skepsis med hensyn til 
skibe, og da han i 1825, efter et kort ophold i Faaborg, var gået 
om bord i en nybygget Bremerbrig, skriver han: » ... vi maatte 
arbejde baade tidlig og silde for Skuden var læk, ja endog om 
søndagen (det seer ud til at blive en Slaveskude). En Aften var 
jeg i trætte med Baadsmanden og Folkene ere nogle Tværdrivere, 
hvad vil der blive af? Her er Hyre at faa med en Amerikaner og 
jeg har i sinde at gaa med den ... «. Den amerikanske brig »Eight 
Sons« var bestemt for Colombia (nuværende Venezuela). Nu kom 
Peter fra asken i ilden. » ... vi begyndte straks at lade nu gik 
det over Hoved og Hals, vi begyndte førend Dag, og arbejdede 
til seent ud paa Aftenen. Om Onsdagen kom vores Kaptain 
ombord. Det er et slet Menneske - han jager med os som nogle 
Hunde ... «. På vej over Atlanterhavet bemærker Peter:» . .. De 
plager os Nat og Dag, vi har ikke roe et Minut, og de begynder 
at give Ransong (rationering) ... Lørdagen og Søndagen har vi 
Vagt om Vagt, de andre Dage maa vi holde overalt (d.v.s. være 
klar til at arbejde når som helst); vi havde faaet Ransong paa alting 
undtagen paa Arbeide, det forglemmer de os ikke med. Den 16de 
sendte vi vores lange Bramstang op for. En Dag slog Kaptainen 
Hans ( en skibskammerat fra Faaborg) og siden maatte han skrabe 
Stængerne og smøre dem, han lovede tillige at han vilde trække 
ham af i sin Hyre. Alle saa er de kjed af ham og ønsker Leilighed 
til at komme fra, om det saa er Styrmændene saa er han lige 
forbandet imod dem. Ingen kan gøre ham tilpas om de gjør det 
nok saa godt.« Da briggen kom til ankers på reden ud for La 
Guayra gik det rent galt. Peter skriver: » ... (1826) næste Dag 
om Aftenen var Overstyrmand ombord i et andet Amerikansk 
Skib, da han kom ombord overøste Kaptainen ham med Skjelds
ord, ja det gik endog saa vidt at han truede med at ville sætte 
ham i Jæm. Styrmanden svarer, at han skulde ikke bringe ham 
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deri levendes; hvorpaa Kaptainen beordrede at bringe hans Sabel 
op, hvilken han ville slaa Styrmanden med, men denne fik fat 
derpaa og kastede Sablen overbord, da kaldte Kaptainen for en 
Pistol, det hjalp og Styrmanden overgav sig og blev sat i Jærn til 
om Morgenen, saa blev han afbetalt og gik i Land; da han havde 
været i Land nogen Tid angav han at der var Smugler Gods 
ombord. Vi blev efterset, men de fandt intet. Vores Skurk af en 
Kaptain var rasende og plagede os som nogle Umælende .. . Vi 
vidste ikke hvorledes vi skulde komme fra dette slette Menneske 
... tilsidst aftalte vi, at een af os skulde gaa i Lande og sige at 
der var Smuglergods ombord, for at vi kunde blive frie paa den 
Maade.« Enden på den historie var at skibet blev beslaglagt og 
smuglergodset fundet. Da kaptajnen fandt ud af at mandskabet 
havde angivet ham, truede han over for de andre officerer med 
at forgive folkenes vand. Da dette kom mandskabet for øre for
lod de alle som en briggen. 

De amerikanske skibe havde et vist ry for at have nogle hårde 
negle som officerer, men forholdene om bord i Peters næste skib, 
en colombiansk brig, var om muligt endnu værre: » .. . Folkene 
vi har ombord er saavidt gode nok undtagen de er meget hengivne 
til Drik, og da de var drukne saa var de saa trættekære; vores 
Kaptain begynder at blive knurvoren. Det er Begyndelsen Gud 
veed hvorledes Enden vil blive .. ... Vi havde en fransk Matros 
ombord, som Kaptainen altid fandt noget at udsætte paa skjøndt 
uden Aarsag, denne var til Rors og det var næsten stille saa det 
var let at faa noget at udsætte paa Styringen. Efter at have skjældet 
ham længe ud, jagede Kaptainen ham forud, tog sin Sabel i den 
ene Haand og en Line i den anden og pryglede ham med. Siden 
sprang han ned og gjorte sine Geværer klar ifald vi skulde gøre 
Modstand ... «. På trods af forholdene gjorde Peter Illum endnu 
en rejse med briggen til La Guayra, da han fik tilbud om at blive 
understyrmand. Men den titel havde Peter ikke glæde af ret længe. 
På reden ud for La Guayra skete følgende: »Den 2den December 
(1826) sendte vi vores Bramræer og Stænger ned. Vi skulde have 
alt Godset ned. Der blev spurgt fra Stortoppen om de kunde lade 
Bramstaget gaa? Jeg svarede ja, herover blev Kaptainen saa ra
sende, skjeldte mig ud og sagde nu kunde jeg gaa og klare det. 
Jeg gav ham kort Svar og sagde Staget kunde lige godt gaa fra den 
ene Top som den anden, kort sagt det ene Ord tog det andet og 
Udfaldet blev dette at jeg tog mit Tøi og gik forud til Folkene, 
men jeg lod ham vide at Skylden var hans. Nogle Dage derefter 
var jeg i trætte med ham igjen. Han sparkede mig og slog men 
det gik ikke af uden Støi.« 

Der var ikke plads til gamle og syge om bord. »Vi havde for
hyret en gammel Hamborger i La Guayra . . . . . Den gamle 
Hamborger kom i Land igjen thi han kunde ikke Arbeide nok.« 
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To fotografier fra 1870eme i Fåborgs byhistoriske arkiv 
forestillende sktpper Peter Nielsen lllum og hans fem
fags hus i Adelgade nr. 24 (matr.nr. 263a). I 1845 fzk 
Peter Illum husets facade forandret fra bindingsværk til 
grundmur. Stenene sejlede han selv hjem fra hertug
dømmerne. I det midterste vindue I stuen genkendes 
Peter /1/um selv sammen med en af sine to sønner, der 

begge var styrmænd, og i vinduet til højre hans •elskede 
Dorthe, . Personerne på førstesalen er muligvis datteren 
Marie gift Birkholm med sin søn Jens. Bi/ledet til højre 
viser Peter Illum sammen med to af sme børnebørn. 
Drengen på hans skød er muligvis kunstmaleren Jens 
Birkholm (1869- 1915), en af vore første socialrealistiske 
malere. 

3 Moritim Kontokt I 

»En Dag var der en Mand Syg og kunde ikke Arbeide, hvorpaa 
Kaptainen tog en Hiver og andet mere og slog ham huller i 
Hovedet med istedet for Medecin, kort det er en Bøddel. - 2 Mand 
var i Land med Tilladelse, da de kom ombord havde de drukket 
lidet for meget. Den ene kom i trætte med Kokken, Kaptainen 
kom til og gik saa vidt at han tog sit Gevær og vilde skyde dem. 
Næste Dag vilde de ikke Arbeide, hvorpaa de blev sat i Præsong 
(Fængsel), her sad de i en fjorten Dagstid og kom hverken i Forhør 
eller noget; da de havde sat saa længe til deres Tilgodehavende 
var opbrugt saa kom de frie.« 

Den menige sømand stod juridisk set meget svagt over for 
kaptajnen. Det kom Peter Illum til at sande, da han efter af
mønstring i Hamborg skulle have sin hyre udbetalt. Han skriver 
i sin dagbog (1827): » . . . da vi kom for Schouten saa vilde Kaptai
nen ikke betale mig min Hyre som underStyrmand længere end 
til den Tid som jeg gik forud; han klagede at jeg havde ikke kundet 
forestaa mit Arbeide, men alle Folkene bevidnede det modsatte. 
Schouten svarede at han ikke kunde sige noget derom, dette 
maatte gaa til høiere Ret. Jeg tog altsaa ikke hvad han bød mig, 
men troede at faa ret over ham. Jeg fik et beviis skreven angaaende 
min Opførsel, som alle Folkene undertegnede; da jeg var fremmet 
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og vidste ingen besked, saa gik jeg til den Danske Consul og 
troede at han skulde hjælpe mig. Først tog han temmelig grovt 
imod mig, men da han havde hørt hvorledes det rigtig hængte sam
men, saa blev han høfligere, men dog svarede han, at det var en 
Sag som ikke angik ham, men han vilde vise mig hvor jeg kunde 
gaa hen at søge ret. Nu maatte jeg løbe fra Adokater til Dom
mere og saaledes gik det i et Par Dage uden at komme videre 
dermed. Da jeg kom for Retten var Kaptainen reist til Brake og 
var der ikke. Saa svarede de mig, at det var bedre at tage hvad han 
havde tilbudt mig, thi de kunde ikke tage noget fra ham alligevel, 
da han ikke var Borger eller havde nogen Eiendom, saa han kunde 
reise ned til sit Skib som laa under det Oldenborgske og opholde 
sig hvor han vilde uden at de kunde gjøre ham noget derfor . Hvad 
skulde jeg Arme nu gjøre? Jeg besluttede at tøve til han kom igjen 
og da tage hvad han havde tilbudt mig. Da han kom igjen gik jeg 
til ham, han vidste mig af med de grovestolte Ord, at jeg kunde 
komme igjen i Morgen. Jeg blev opbragt derover gik til Consulen 
og fortalte ham hvorledes det var gaaet og spurgte om jeg ikke 
kunde tvinge ham til at betale mig straks? Da jeg ikke havde 
Formue til at ligge her længere! Han tog min Klage som jeg havde 
skrevet imod Kaptainen og bragte til Kjøbmanden, som boede i 
Bremen. Det gjorde saa meget at Kaptainen fik ordre til at betale 
mig straks, hvorpaa jeg reiste til Brake.« 

Sygdom kunne også gøre tilværelsen sur ombord for de raske. 
På sin følgende rejse med en brig fra Bremen til Tampico i Mexico 
og Havana skriver Peter: »Det havde været en slem Tour for os 
her i Havana, da de fleste havde været syge og vi var kun et par 
Mand til at tage imod Lasten.« På vejen hjem til Bremen var de 
nær forlist: »Saasnart vi blev frie af de Vestindiske Øer fik vi Storm 
og dette varede ved for hele Reisen. Søen brød over Agterenden 
og slog den itu, hvorfor vi var nødsaget til at komme under 
Vinden. Skibet laa længe opfyldt med Vand imellem Søerne saa vi 
vidste ikke om det vilde hæve sig igjen, og efter at have faaet en 
Reparation saa godt vi kunde og Veiret var bleven bedre, fortsatte 
vi vores Reise, men det varede ikke længere end et par Dage saa 
maatte vi komme under Vinden igjen og saaledes gik det os en 
5 a 6 gange, men hvad der endnu var det værste var at vi maatte 
stadig staa ved Pompen. Dette faldt os meget besværligt allermest 
da vi kont i Kulden, thi vi kunde aldrig være tørre. Vi saa os 
nødsaget til at gaa ind til England under Havarie .« 

Peter havde nu fået nok af langfarter. Han vendte hjem i 1829 
og fandt alting ved det gamle i Faaborg og fordrev vinteren i 
fornøjeligt selskab med sine venner. I en arrække sejlede han i 
indenrigsfart og Nord- og Østersøfart, fik styrmandspatent og 
en rigtig kæreste i Faaborg. Men i 1832 måtte han atter ud på 
langfart nu som styrmand i skonnertbriggen »Prinsesse Caroline 
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Skonnerten Najaden af 
Faaborg fotograferet i 
Faaborg havn 1930 af 
R. Schulze. (Handels- og 
Søfartsmuseet på Kronborg, 
SR 152:55). 

)• 

Amalie«, der var bygget i Faaborg men købt af en tysk købmand. 
Man skulle tro at Peter var blevet hærdet, og som styrmand 
havde han en privilegeret stilling, men han var ikke den der 
forlod sine principper om en rimelig og retfærdig behandling af 
folkene om bord. Det gav ham fortsat problemer. I 1832 om bord 
i skonnertbriggen skriver Peter Illum: »Det er ret en snorrig Mand 
Kaptainen, han er saa egen og knap i alle dele og kan ikke taale 
at Folkene har den mindste Frihed. Om Lørdagen gik han i Land 
for at faa en Ballastlægter ud, saa vi kunde Arbeide om Søndagen, 
men da vi blev for tidlig færdig dermed maatte vi smøre Uden
bords. Saadan mange Urimeligheder er der ved ham.« Den vold 
han tidligere havde oplevet genfandt han paa skonnertbriggen: 
» ... samme Dag pryglede Kaptainen en af Matroserne ved Navn 
Joakim ved Roret .... «. På de følgende rejser bærer dagbogen 
præg af Peter Illums modvilje mod kaptajnens facon over for 
folkene. »D. 7. December (1832) var jeg i trætte med vores Kaptain 
over hans Urimeligheder. Det er et gammelt Skarn, som finder sin 
Fornøielse i at drille Folk; men jeg sagde ham lige i Øinene hvad 
for et slet Menneske han var.« »29de April (1833) vi havde det 
meget slet ombord i den Tid og holdt det meste af Tiden overalt, 
men ingen havde det slemmere end jeg thi han overrumplede mig 
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paa alle muelige Maader og allermeest naar han var fuld som han 
var hver anden Dag, saa der gik ingen Dag hen uden jeg havde 
Ærgrelse i Overflødighed.« Og videre i dagbogen skriver Peter: 
». . • det er kummerligt bestandig at gaae saaledes og høre paa 
Grovheder for Uskyldighed; ingen Time gaaer hen uden der 
forefalder et eller andet; var jeg slet nok til at kunde plage Folk, 
da havde jeg det vist nok bedre, men det kan jeg ikke ihvordan 
det end gaar . . . . . «. 

Endelig i august 1835 kunne Peter komme fra i Hamborg og han 
rejste sporenstregs »og kom til Faaborg d. 13. August om Mor
genen kl. 9. O! hvor lykkelig var jeg atter at kunne favne min 
elskede Dorthe, ja intet er glædeligere efter saa lang en Skibsreise 
end atter at kunde trykke en troe og elsket Pige til sin Barm!« 

Peter Nielsen Illums dagbog og lignende dagbøger kan med 
deres detailrigdom om arbejdsforhold og konflikter om bord give 
os et mere nuanceret billede af sejlskibene, som alt for ofte betrag
tes alene ud for økonomiske eller æstetiske synspunkter. Sam
tidig rejser dagbogsoptegnelserne en række spørgsmål. Tilsyne
ladende var konflikterne flere og alvorligere i de større skibe i 
international fragtfart end i de mindre skibe i indenrigs- eller 
Nord- og Østersøfart. Skyldtes dette først og fremmest forskelle 
i den økonomiske organisation af den internationale søhandel 
og småskibsfarten eller var det især forskelle i rekrutteringen af 
mandskabet? Hvor udbredt var den fysiske afstraffelse af mand
skabet man møder i dagbogsnotaterne? Hvorledes ændrede for
holdene i sejlskibene sig mod slutningen af 1800-tallet under 
indtryk af konkurrencen med dampskibene om mandskabet? 
Meget kunne tyde på at dampskibene kom først med ordnede 
forhold for mandskabet både hvad angik forplejning, løn og 
arbejdsforhold. Det er imidlertid spørgsmål som ikke lader sig 
besvare uden mere systematiske studier af hvad bl.a. sømandens 
dagbog beretter. 

Og hvordan gik det siden Peter Illum? Joh, han blev da gift 
med sin elskede Dorthe, fik et lille hus i Adelgade i Faaborg 
og sejlede indtil 1875 som skipper på sin egen jagt »Gode Haab«. 
På sine gamle dage fulgte han interesseret sine sønners rejser som 
søfolk og kaptajner ud i verden - og vejret undgik heller aldrig 
hans opmærksomhed. Han vedblev at være en flittig dagbogs
skribent selv på sine gamle dage. Dagbogen slutter i maj 1893, 
indført med en anden og sikrere hånd end Peters: »Den 27. Form. 
passerede (skonnerten) Lyø (ført af sønnen Niels Illum) Skagen. 
Vinden nordlig laber Bramsejlskuling. Jeg havde faaet saadan en 
trykken for Brystet og i Maven saa vi maatte kalde Doktoren. 
Det blev ved saa der var kun lidt søvn at faa om Natten .« 
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Beretningen 
om A. C. Sparrevogn's Loggeuhr 
af Erling Pade 

De søfarendes bestræbelser på at bestemme skibets fart gennem 
vandet eller over grunden går tilbage til oldtiden, ja vel helt til
bage til brugen af de første flydende befordringsmidler. De 
berømte teknikere Vitruvius og Heron, der levede i Rom og 
Alexandria i tiden omkring Kristi fødsel, var de første der beskrev 
apparater til at måle skibes fart, de såkaldte skibshodometre. Efter 
al sandsynlighed har disse beskrivelser ikke dengang været omsat 
til praksis, men har uden tvivl været til inspiration for eftertidens 
opfindere. Parallelt med disse skibsvejmålere udvikledes et lig
nende instrument, nemlig strømmåleren, som Heron også be
skrev. Leonardo da Vinci har blandt sine utallige konstruktions
forslag også givet tegning til en meget simpel, men brugbar 
strømmåler. 

At logge har fra gammel tid betydet at registrere et skibs hastig
hed. Hvordan ordet er opstået vides ikke med bestemthed. Log 
betyder på engelsk et stykke ikke tildannet træ, og det er måske 
oprindelsen. Princippet i f.eks. den såkaldte Ducchman's log, 
bestod i at man langs skibssiden anbragte to mærker med en given 
afstand. Derefter kastede man et lille træstykke i vandet, og 
noterede sig hvor lang tid det tog træstykket at bevæge sig fra det 
første mærke til det sidste. 

A. C. Sparrevogn konstruerede sit loggeur for at forbedre den 
såkaldte logflynder-metode. Denne skal første gang være be
skrevet i 1574 af en englænder ved navn William Bourne. L.Meyers 
fremmedordbog meddeler at det muligvis var en englænder ved 
navn Loch, der i 1607 opfandt en log og gav navn til samme. 
Senere i 1637 er den beskrevet af Richard Norwood. 

Loggen består af selve logflynderen og loglinen der er oprullet 
på logrullen. Logflynderen er af træ og danner et cirkeludsnit, 
der har en blyvægt i den buede del. Som vist på illustrationen er 
loglinen fastgjort i logflynderens vinkelspids. I loglinen er ind
splejset et linjestykke, hvori en træpind med øje er fastgjort, og 
den sættes ind i den viste bøsning. Loglinen slutter således som 
en tregrenet hanefod. På grund af blyvægten vil logflynderen stå 
lodret i vandet. Ved hjælp af den udløbne logline bestemmes så 
den vejlængde skibet tilbagelægger i en bestemt tid. Når de 28 sek. 
sandglas er udløbet, kan man med et hurtigt ryk trække den lille 
træpind ud af bøsningen. Det er nu let at hale loglinen om bord. 
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Logflynder, logrulle og 28 sek. sandglas. 

Farten er således udmålt ved den linelængde, der er løbet ud 
i en bestemt tid, der fra gammel tid er sat til 28 sek. Linen er 
således inddelt, at skibet sejler 1 sømil i timen for hver inddeling 
af linen der udløbes i 28 sek. Inddelingernes længde (X) fås af 
forholdet: 

X 
1 sømil (1852 m) 

28 sek. X bl. 4 = . og iver 14, m. 
1 time 

Da logflynderen slæbes noget med, er længden erfaringsmæssig 
sat til 13,8 m. 

Urmager Sparrevogns loggeur skulle i det beskrevne system 
erstatte sandglasset, og fordelene syntes umiddelbare. Til at logge 
skibets fart efter det sædvanlige system behøvedes tre personer: en 
som holder rullen, en som udkaster flynderen, passer pa linen og 
holder øje med mærkerne, og det er i reglen styrmanden. Den 
tredje mand holder sandglasset, indrettet til 14 eller 28 sek. Med 
opadstrakte arme holdes logrullen. Det første stykke af den 
udløbende line, der svarer til skibets længde, er uden mærker, 
dette stykke kaldes forløberen og tjener til at føre logflynderen 
uden for kølvandets nærmeste område. Idet det første mærke 
løber ud (f.eks. en rød lap), siger styrmanden til den der holder 

A. C. Sparrevogns forklaring tzl tegningen pa modsatte side: 
Fig. 1) Urets udseende, i naturlig str. (diameter 66 mm). Fig. 2) Urets indvendige 
indretning nar det er i ro. Fig. J) Det samme nar trykkeren a. er indtrykt og uret 

i det øjeblik sætter i gang. Fig. 4) Urets messing-kasse fra siden, hullerne der ses 
derpa er borede for at klokkens lyd skal høres desbedre. Fig. 5) Gennemsnit af 
uret. Fig. 6) Plan af uret hvor uroen og klobenen vises, samt spiralen med rokke
armen hvorved spiralen forkortes eller forlænges for at stille urets gang. Fig. 7) Af
bildning i dobbelt størrelse en ny slags fjeder, som spø:ndes af den anden hammer 
samt vekselvis spø:rrer hø:veren og spindelen. Fig. 8) Afbildning i firdobbelt stør
relse hammerens spø:rring A, og udløsning B. Fig. 9) Afbildning i seksdobbelt 
størrelse urets gang eller echappement. 
(Reproduceret med tilladelse fra Kgl. Danske Videnskabernes Selskab). 
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glasset »Fieer«, og glassets vendes omgående. Når så 14 sek. eller 
28 sek. af sandglasset er udløbet, siger sandglasholderen »stop«. 
Styrmanden holder nu kraftigt fat i linen som let er løbet gennem 
hans hånd. Med et hurtigt ryk trækkes træpinden ud af bøs
ningen, så hele loglinen kan hales om bord. Ved blæsevejr og frisk 
fart brugte man 14 sek. sandglas, var farten mere moderat 
anvendtes 28 sek. sandglas. 

Dette loggesystem havde sine mangler. Det var ikke altid let 
for sandglas-holderen at høre når der blev råbt »Fieer«, eller selv 
at sige »stop« lige på sekundet. Ved stærk fart fremkom større 
unøjagtigheder og ved nattetide måtte man holde lygten tæt til 
sandglasset for overhovedet at kunne skelne det fine sand. 

Når Sparrevogns loggeur træder i stedet for sandglasset er 

proceduren således: Med ansigtet vendt mod den øverste krum
ning af agterspejlet (»hakkebrættet«), kastes logline med flynder 
ud. Styrmanden råber »Fieer« når han ser eller mærker det første 
mærke, og trykker straks på loggeurets knap. Uret sætter i gang, 
og når viseren passerer de 14 sek. høres et tydeligt klokkeslag. 
Uret fortsætter til 28 sek. og igen høres det tydelige klokkeslag. 
Det tydelige signal får styrmanden til omg. at stoppe loglinen, 
enten han benytter sig af 14 sek. eller 28 sek. Med loggeuret 
kan der spares en mand, for styrmanden kan have det hængende 
i en snor omkring halsen. Når uret har nået de 28 sek., går det 
straks til nul-stilling og er klar til ny anvendelse. 

Det er i året 1804, at Anders Christian Sparrevogn præsenterer 
sit loggeur. Sparrevogn, der fødtes ca. 1756, fik allerede 25 år 
gammel borgerskab som urmager i København og boede ifølge 
Kjøbenhavns Vejviser i Tornebuskegade nr. 159. Arkiverne er 
sparsomme med tidlige oplysninger om Sparrevogn. Der står kun 
at han kom fra Jylland. Det er muligt at han kom fra Aastrup 
sogn i Vennebjerg Herred, for her findes en lokalitet ved navn 
Sparrevogn, men kirkebøgerne giver desværre ingen oplysninger. 

Sparrevogn var ikke nogen helt almindelig urmager, han viste en 
opfindersnilde som vakte beundring og anerkendelse bl.a. i Det 
Kgl. Videnskabernes Selskab, og i udlandet blev han kendt. Blandt 
hans øvrige konstruktioner kan nævnes et metaltermometer samt 
et instrument til at undersøge metalstrenges elasticitet. Til kong 
Frederik VI konstruerede han en skridttæller som i dag kan ses 
i samlingerne på Rosenborg slot. Denne skridttæller kunne også 
anvendes som »musikalsk taktmåler« og blev i 1817 beskrevet i 
det ansete tyske blad »Allgemeine Musikalische Zeitung«. 

Det var en samtale med en sømand om logningens problemer, 
der fik Sparrevogn til at konstruere loggeuret, men det var en af 
den danske maritime verdens store navne, Søkortarkivets grund
lægger, Kommandør Poul de Løwenørn, der gav Sparrevogn den 
nødvendige opmuntring og anerkendelse. Løwenørn havde på en 
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Kommandør Poul de Løwenøm. 

lang række felter søgt at forbedre grundlaget for navigationen. 
Foruden søkortenes forbedring, foretog han mange sejladser med 
fregatten »Prøven« for bl.a. at afprøve »de i Danmark forfærdi
gede Søe-Længde Uhrer«. 

Løwenøm foretog en meget omhyggelig bedømmelse og beskri
velse af Sparrevogns loggeur, som han forelagde Det Kongelige 
Admiralitet, der fandt »den Maskine saa nyttig og vel udtænkt«, 
at samme udvirkede ham en »allernaadigst Gratification af 200 
Rdr. «, som blev tilstået ham af kongen. Løwenøm havde også 
kunnet dokumentere at adskillige søfolk på rejser til Øst- og Vest
Indien havde brugt disse Logge-Uhre med nytte og fornøjelse. 
Fra Kgl. Videnskabernes Selskab fik Sparrevogn selskabets sølv
medaille som et agtelsestegn i 1816 og anbefaledes til kongen til 
udnævnelse som Dannebrogsmand. A. C. Sparrevogn døde 1820. 

Det flg. er Løwenøms indledning til bedømmelsen af Sparre
vogns Logge-Uhr som foreligger som manuskript i Videnskaber
nes Selskab, København, og er en interessant beskrivelse af 
navigatørens vilkår i begyndelsen af 1800-tallet: 

»At udfinde et paalideligt Midde! til at mærke Skibets Fart eller 
den Vej det lægger tilbage under Sejladsen, har været anseet som 
meget vanskelig, er og vil stedse blive det; af den meget naturlige 
Aarsag, at Skibet yderst sjælden gaar lige den vej den styres, eller 
den som den synes at seyle. Vindens Ustadighed samt Ujævnhed 
i Styrken - Bølgernes Anslag mod Skibet - det man kalder Af drift 
naar man sejler ved Vinden; - men i Særdeleshed Strømmenes 
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som oftest ubemærkelige, og stedse uberegnelige Virkninger, ere 
alle meget kraftige Aarsager som forvolde at Skibets Fart er næsten 
stedse ujævn, det ene Øjeblik hæftigere eller langsommere end det 
andet, saavel som at det ikke stadig kan følge den Kours det lægger 
an eller styrer, den Vej Skibet gaaer igjennem Søer er sjælden 
næsten aldrig en lige Linie. Er Strømmen imod synes Skibet at 
have mere Fart, end det virkelig har, er den derimod med, det 
modsatte. Efter disse korte Forudsætninger, overflødig at udvikle 
omstændeligere, er det indlysende hvorfor man endnu ikke har 
kunnet udfinde noget Redskab eller Instrument, hvorved den af 
et Skib i Havet gjennemløbne Vej kan måles med nogen Grad af 
Nøjagtighed. Det er derfor ingen Under at Søemandens gissede 
Beregning til at udfinde Skibets ankomne Sted, eller det Punkt 
paa Søen, hvor det til enhver opgiven Tid befinder sig, er saa 
aldeles upaalidelig, at de betydeligste Afvigelser fra det virkelige, 
ere ikke alene almindelige, men uundgaaelige, og Søemanden er 
udsadt for de farligste Misgisninger, naar det ikke klart Vejr 
tillader ham iblandt, ja jævnlig at observere Himmellegemerne, 
og ved de Beregninger som den Nautiske Astronomie lærer, at 
forvisse sig om sit virkelig paa værende Sted, og rette sit Bestik 
som man kalder det. Midlertidig kan Luften i en lang Tid forblive 
overtrukken, Skyer og T aage kan i mange paafølgende Dage, 
Uger, ja Maaneder forhindre, at selv den kyndige og med gode 
Instrumenter forsynede Søemand ikke kan erholde tilstrækkelige 
Observationer. Det er des uden endog for de kortere Mellemtider, 
fra det en Observation er taget, til en anden kan f aaes, eller fra 
det man har havt Sigte af Land, og skal anduve en anden ej langt 
bortværende Kyst, af yderste Fornødenhed, at bruge de Midler 
man kan have for at maale den sejlede Vej og beregne sit Bestik 
derefter, det bedste man kan, det er derfor altid en rigtig Gjen
stand at forbedre de dertil brugende Redskaber og formindske 
deres Ufuldkommenheder saameget muligt, hvilket er Hensigten 
med det her omhandlede Logge-Uhr. « 

Der gik nogle årtier før søfarten fik mere avancerede apparater 
til registrering af skibets fart; men interessant er det at konstatere 
at Danmark som søfartsnation var forrest i dette udviklings
arbejde, idet det var den danske urmager fra Helsingør C. G. Un
den der i 1850 opfandt verdens første anvendelige rælingslog, og i 
en konstruktion der snart blev efterlignet mange steder, og især 
af englænderne, der var hurtigere og dygtigere end danskerne til 
at producere og sælge. De engelske efterligninger f.eks. af Rey
nold og Walker blev i de kommende år succeser over hele den 
maritime verden og bruges den dag i dag. 

Da det ikke er lykkedes at finde frem til et eksemplar af det 
originale ur, efterlyses det hermed. 
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Tegning af lvarT. Rohde, 
Lohals. 
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Mistænkeliggørelse og selvtægt i 
1870-80ernes danske indvandsfiskeri 
af A. Hjorth Rasmussen 

Lederen af Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, mag.an. Alan Hjonh Rasmussen, 
har gennem de senere år samlet materiale til en afhandling om fiskerne fra Rugen 
og Stralsund, som i I 870-S0erne var danske fiskeres læremestre i brug af åle
drivvod. Vodfiskeri var på dette tidspunkt meget lidt brugt i det sydøstlige Dan
mark. 

Det kom som et chock for de lokale krog-, garn- og rusefiskere, da fremmede, 
heriblandt fiskere fra Harboøre og Agger, begyndte at indfinde sig med effektive 
redskaber, som på det nærmeste høne hjemme i storfiskeriet. 

Aniklen giver eksempler på konflikter, som opstod ved kultursammenstødet 
og på midler, som blev taget i brug i kampen. Endelig diskuteres baggrunden for 
de vurderinger og afværgereaktioner, som kom til at forme kulturudviklingen p:i 
området: ønsket om selvophold eller ønsket om maksimering. 

Adgangen til at udnytte havets ressourcer har traditionelt og med 
yderst få undtagelser været fri og uden begrænsninger i danske 
havområder. Ejendomsretten til naturressourcerne kunne derfor 
ikke hævdes eller håndhæves på samme måde som f.eks. retten 
til jord eller ejendom på land.1 

Danmark fik sin egentlige, landsdækkende fiskerilov i 1888, 
idet de tidligere love med en enkelt midlertidig undtagelse kun 
havde været gældende for Limfjorden. En nødlov, som skulle 
hindre brug af trawl og andre bundslæbende redskaber ved 
kysterne, blev dog gennemført i 1872. 

I 1800-årene blev hovedparten af dansk fiskeri drevet af en 
bosat fiskerbefolkning. Havboerne i Agger, Harboøre m.v. sup
plerede dog deres erhvervsfiskeri med sæsonfiskeri efter ål i 
Limfjorden, ligesom Nymindegab ved Ringkøbing fjords udløb i 
havet fortsat tiltrak fiskere fra nær og fjern i de 2½ måned, 
forårsfiskeriet stod på. Udover de regionalt- og erhvervsbetingede 
arbejdsvandringer til landbruget var der ingen større mobilitet 
blandt fiskerbefolkningen. Et egentligt søgående fiskeri blev først 
realiseret med kutterfiskeriet i slutningen af 1880erne. 

I mangel af ejendomsret til ressourcerne i de enkelte farvands
områder praktiserede fiskerne uskrevne love, som enten gav 
umiddelbar fiskeret til den, der kom først på en plads og mar
kerede dette ved redskabsudsætning, eller uskrevne love, som 
accepterede en vis rettighedsfordeling til hævdvundne pladser. 
Medens den ene rettighed var midlertidig og kun gjaldt, så længe 
pladsen benyttedes, havde den anden en mere permanent karakter. 
Muligheden for konflikt mellem grupper eller enkeltpersoner, som 
lagde vægt på henholdsvis den ene eller den anden tolkning af 
de uskrevne love, var abenbar. 
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Tyske drivkvaser i Ralswiek, 
DDR, omkring 1950. (Fiskeri
og Sø/artsmuseet i Esbjerg). Så længe et lokalt fiskeri kunne brødføde en egns fiskerbefolk

ning, gav fiskeriet ahnindeligvis ikke anledning til kontrovers 
imellem dets udøvere. Denne kom først, når en forøget indsats 
af mandskab eller materiel efter lokalbefolkningens mening truede 
med at bringe det økologiske system ud af balance, så de tradi
tionelle fiskebestande ville blive mindsket, eller de enkelte fiskeres 
udbytte ville dale. Endelig var der mulighed for, at forskellig
artede redskaber, hvis anvendelse vanskeligt kunne forenes i 
samme vandområde, f.eks. bevægelige redskaber i forhold til fast
stående, gav anledning til konflikt. 

Hvor der ikke med lovhjemmel kunne sættes ind over for 
et fiskeri, der var imod en egns eller gruppes interesser, kunne 
modstanderne rammes voldeligt eller verbalt. Da Harboøre-fiskere 
f.eks. i 1839 på en forbudt årstid kom for nær til krogfiskerne fra 
Vester Assels med deres pulsvod, resulterede dette i et gevaldigt 
slag og mange brodne pander.2 Forfatteren Hans Kirk beretter 
om lignende episoder i bogen »Fiskerne«. Da en fisker ved 
Flyndersø i 1904 frygtede, at konkurrencen med søens anden 
erhvervsfisker skulle blive for stor, stjal han konkurrenten ny båd, 
fyldte den med sandsække og sejlede den ud på søens dybeste 
sted, hvor den blev sænket. Båden blev først fundet 70 år 
efter.3 

Lad os i det følgende benytte et eksempel på selvtægt fra 
Roskilde fjord til at redegøre for drivkræfterne bag folks handlin-
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ger. Fisker Lars Christensen, Harboøre, overførte i juni 1871 det 
traditionelle ålefiskeri fra Limfjorden til Roskilde fjord, hvor 
fiskeri med anker- eller bøttevod ikke tidligere havde været al
mindeligt. 

Limfjordsfiskere invaderede nu fjorden, idet de brugte to med
bragte jagter som logiskibe. Lars Christensens kompagnon, skibs
fører H.C. Hansen, Kalundborg, blev lørdag den 12. august 1871 
afhentet af ophidsede krogfiskere for at stå til regnskab på Gershøj 
kro for sine gerninger. De fremmødte 60- 80 fiskere foreholdt 
ham, at 500 - 600 familier delvis levede af ålestangeriet i vinter
tiden, og at dette fiskeri ville gå til grunde, dersom han og de 
jyske fiskere fortsatte med brugen af deres vod. H. C. Hansen 
forsvarede sit fiskeri, som på ingen måde var ulovligt, men 
mængden svarede, at de selv var øvrighed og politi på fjorden, og 
at han måtte rømme med det gode eller med det onde. Samme 
diskussion gentog sig om bord på de to jagter, son:i blev entret 
og sejlet bort af prisemandskabet. Jyderne bevarede besindig
heden. 

Skibsfører H . C. Hansen anførte i sin anmeldelse til myndig
hederne af episoden, at der forelå et komplot mellem lokale 
beboere, om »ved trusler og ved anvendelse af magt at skaffe sig 
eneret til fiskeri pa et sted, hvor dette står åbent for alle« .4 Siden 
forklarede han, at forfølgelsen ikke skyldtes, at fiskeyngelen eller 
fiskeriet blev ødelagt, men at modstanden var begrundet i misun
delse. Sjællændernes puls vod var ikke nær så effektive som 
jydernes ankervod. Ogsa amtmanden i Holbæk gav udtryk for, 
at misundelse og brødnid havde været drivkraften. 

Set fra den anden side hævdedes det uofficielt, og uden at det 
kan bekræftes af retsakter, at de jyske fiskeres anfører skulle have 
sagt, »at fik han fred at fiske denne sommer igennem, så skulle 
han sørge for, at der ikke blev en ål tilbage« i fjorden! 5 

Hvor kmporlig afstraffelse, selvtægt eller andre skræmmemidler 
over for en modstander skønnedes virkningsløse, førtes der agita
tionskampagner, som skulle sandsynliggøre, at fiskeriet ville blive 
ødelagt i bund og grund, dersom de fremmede fortsatte deres 
rovfiskeri. 

Det skete dels ved indsendelse af protestadresser til regeringen 
og agitation i dagspressen, dels ved at fiskerne klagede deres nød 
til folketingsudvalg, kommissioner og politikere. To fiskere fra 
Roskilde fjord mødte således frem for Fiskerikommissionen den 
8. april 1874 og skildrede i stærke vendinger, hvorledes ålevoddene 
forstyrrede ålenes yngel og ødelagde mængder af småål, som de 
i øvrigt mente ynglede i fjorden. De skadelige vod havde endvidere 
ødelagt hornfisk- og sildefiskeriet, ligesom også krogfiskeriet var 
lagt øde. Snart skulle vodfiskeri og savlyster i forening få gjort det 
af med de sidste rester af fiskerimuligheder for fjordens småfolk! 6 
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Sociale hensyn contra effektivisering og opbygning af storfiskeri 
var ledeordene i 1870-80ernes danske fiskeridebat. 

Som aktivt kampmiddel imod truende konkurrence søgte mod
standerne at nedgøre deres kollegaer moralsk med beskyldninger 
for samfundsskadelig og egoistisk virksomhed. Fra konflikterne 
omkring drivvoddet, der imod myndighedernes vilje og i begyn
delsen også imod langt størsteparten af fiskernes vandt indpas i 
Danmark i sommeren 1871, kan der hentes flere eksempler på 
en afværgeargumentation, som stempler modstandernes omgang 
med de fælles ressourcer som skadelig, samfundsødelæggende 
og snæver egoistisk. Selv er man derimod ressourcebevarende, 
miljøbevidst og patriotisk, den anden part alene er forbryderen. 

43 Middelfart- og Stenderupborgere vendte sig således i juli 
1872 imod deres kollegaer i Middelfart, som havde været blandt 
de første til at anskaffe sig drivvod: »Vi, som kender lokaliteterne 
tillader os at tilføje, at det ulovlige fiskeri vil tiltage i en så for
uroligende grad, at det inden ret længe vil blive det eneste fiskeri, 
som udøves i vore farvande. At følgen er en ødelæggelse af alt 
fiskeri, tænker de mennesker ikke på, der kun har en øjeblikkelig 
og personlig interesse for øje, og det er derfor, at vi som ældre, 
meget praktiske og, tør vi tillige nævne, patriotiske mænd, ikke 
kan tåle at se på, at en af Danmarks bedste indtægtskilder lidt efter 
lidt og snart aldeles går til grunde!« 7 

Et meget stort antal protestadresser fremsendtes til regeringen 
i 1870-S0erne for at hindre eller fremme ålevodfiskeriet i det syd
østlige Danmark, hvor krog- og rusefiskeri, d.v.s. fiskeri med 
faststående redskaber, havde været dominerende fra gammel tid. 

Lovgiverne var dog ikke uvidende om, at adresserne ikke var 
sandhedsvidner i objektiv forstand, men kunne være sat i scene 
af agitatorer, således at antallet af underskrifter derfor ikke var 
repræsentativt for befolkningens synspunkter som helhed. - Eller 
som udtrykt fra Folketingets talerstol i 1881: »Man kan ikke skjule 
for sig: De andragere, som har brugt ålevod- eller drivvodfiskeri 
har forsvaret dette fiskeri, og andre, som har haft stående red
skaber, har forsvaret dette fiskeri. Det er klart, at de taler i egen 
interesse.« 8 

Dermed var dog ikke sagt, at fiskeradresser var usandfærdige, 
idet disse godt kunne hvile på »subjektiv sandhed« fra andragernes 
side.9 Folketingsbetænkningen af 20. maj 1882 om lovforslaget til 
en dansk fiskerilov siger hermed, at to subjektive sandheder, som 
udtrykt i diskussioner og adresser vedr. ålevoddenes skadelighed 
eller uskadelighed, godt kunne være af diamentralt modsat ind
hold. 

Man kan herefter spørge, hvad der var årsag til, at to så for
skellige opfattelser af et fagligt problem kunne få grobund blandt 
praktiske og erfarne fiskere i 1870-S0erne. Skal forklaringen som 
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allerede omtalt søges i misundelse, eller skal den forklares som 
egoisme og ligegyldighed over for de fælles naturressourcer blandt 
de fiskere, som besad de effektive redskaber? 

Forklaringen er næppe så enkel, men skal snarere søges i det 
faktum, som allerede er fremhævet , nemlig at både de etablerede 
og de fremtrængende fiskere i en konfliktsituation hver for sig 
bruger deres redskaber og metoder som berettigede forsvarsvåben. 
Med andre ord: Situationen (opportunitetssituationen) indvirker 
subjektivt på den enkelte og er med til at skabe de holdninger, 
som i den sidste ende er baggrund for kulturforandringen. Den 
faglige opfattelse og stillingtagen farves således af, hvad der gavner 
den enkelte bedst. Tilsvarende fremhæver den enkelte sin person
lige opfattelse af sandhed, som om den var en objektiv sandhed, 
selv om den i virkeligheden er højst subjektiv. 

Men hvad kan da have været grundlaget hos den enkelte fisker 
for, hvad der gavnede ham bedst? Blandt de første fiskere, som 
anskaffede sig kostbare drivvodredskaber endnu inden disse var 
omtalt i lovgivningen, må det antages, at udsigten til at kunne 
drive et større og mere effektivt fiskeri med tilhørende forbedret 
afkast, kan have været en af hoveddrivkræfterne bag beslutningen. 
Allerede i marts 1872 kom der imidlertid en nødlov imod brugen 
af bundslæbende redskaber, som dog de følgende år tolkedes 
forskelligt. På trods af domfældelse af adskillige fiskere for brug 
af drivvod, vandt det effektive redskab dog fortsat stadig større 
udbredelse. 

Skete nu dette udelukkende på grund af personlige ønsker om 
forbedring (maksimering)10 af den enkeltes situation eller på 
baggrund af ønsker om simpelt selvophold? Var det for at få 
gevinst eller blot for at følge med? Begge begreber er relative og 
kan derfor være vanskelige at sætte over for hinanden, men 
1870- 80ernes offentlige debat viser dog, at en meget væsentlig 
drivkraft bag denne side af kulturudviklingen var fiskeribefolk
ningens ønske om selvophold og bevarelse af levestandarden. 

Drivvodfiskere, som havde investeret i båd og redskab, ønskede 
ikke deres vilkår og levestandard forringet. Det var baggrunden 
for deres standpunkt og seje modstand, da regeringen med sin 
fiskerikonsulent i spidsen søgte gennemført en lovgivning, som 
forbød enhver form for bundslæbende redskaber langs de danske 
kyster. 

De trængte krog-, garn- og rusefiskere, der var klart i overtal, 
havde tydeligvis samme mål. De arbejdede for at bevare status quo 
i forhold til drivvodfiskeriet, havde intet yderligere at vinde og 
kæmpede ikke for at maksimere. Hvor der var godt ålefiskeri, 
havde fiskere, der brugte stående redskaber, normalt kun et valg, 
nemlig at gå over til drivvod. Som begrundelse for dette skridt 
anføres i en række tilfælde, at fiskerne for at få del i ressourcerne 
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område var det sydøstlige 
Danmark, fik udbredelse 
helt til Ringkøbing fjord. 
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4 Maritim Kontakt I 
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og dermed overleve følte sig tvungne til at slå ind på en fiskeri
form, som de ellers tidligere havde taget afstand fra. 

Et enkelt eksempel på, hvordan subjektive sandheder kan tage 
form efter situationen skal gengives her fra Kalvehave, hvis fiskere 
i årene op til 1881 totalt forandrede indstilling til drivvodfiskeriet 
og dets skadelighed. 

Da de første jyske og tyske vodfiskere viste sig i Ulfsund i 
1870erne, blev Kalvehave-fiskerne meget forskrækkede og ind
sendte andragende til regeringen om at få det skadelige fiskeri 
forbudt. I januar 1881 indsendte de samme fiskere et fornyet 
andragende til regeringen, men da gik indholdet på, at fiskerne 
ville blive ganske uden erhverv og se en sørgelig fremtid i møde, 
dersom regeringen lagde hindringer i vejen for udøvelse af driv
vodfiskeriet! Aldrig før havde der været så mange ål og gedder 
i Ulfsund som i efteråret 1881. De stedlige fiskere havde for længst 
anskaffet sig de »skadelige« redskaber. 

De to fiskere, som overbragte andragendet til Folketingets 
fiskeriudvalg, var klar over, at Kalvehave-fiskerne havde modsagt 
sig selv i forhold til tidligere. Nu havde de dog erkendt, »at man 
dengang petitionerede ganske imod sin egen interesse«. 11 

Sidste og endelige led i optagelsesprocessen fandt sted, da 
Kalvehave-fiskerne året efter forsøgte at kaste læremestrene på 
porten, så ressourcerne alene kunne bevares for den lokale fisker-
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befolkning. »Fiskeriet ville endnu blive bedre her i Sundet, dersom 
vi danske fiskere selv kunne have fred og lov til for fremmede at 
fiske, hvad der findes her. Men tyske drivbåde er i en stadig 
virksomhed og borttager masser af fisk, hvilket jo er en stor skade 
for os danske fiskere.« 12 

Ringen er hermed sluttet. Det videre forløb er et studium i 
fiskeriregulativer. Eksemplerne i nærværende afhandling har i 
sammentrængt og oversigtsmæssig form skullet tjene til at belyse, 
hvorledes mistænkeliggørelse og følelse af monopol på sandhed 
har været brugt som midler i datidens kamp mellem betydnings
fulde grupper i dansk indvandsfiskeri. 

Bare en historisk redegørelse? Nej, ingenlunde, samme argu
mentation om effektive redskabers påståede skadelighed benyttes 
fortsat af fiskere omkring Nordsøen i deres kamp for bevarelse 
af erhvervet i overensstemmelse med den tilvante struktur. Argu
menterne brugtes f.eks. over for notbådene, da disse for forholds
vis få år siden begyndte at vinde indpas i dansk fiskeri. Afværge
argumentationen var igen i virksomhed, da det kom på tale at 
anskaffe store bomtrawlere til Nordsøfiskeriet - ja, argumenta
tionen trives i allerbedste velgående den dag i dag, f.eks. blandt 
britiske fiskere i deres opfattelse af den objektive sandhed bag 
dansk industrifiskeri i Nordsøen . 

Ikke mindst i kampen om selvopholdet støbes meninger og 
tilkendegivelser, som former kulturudviklingen. I modgangstider 
skabes og trives subjektive sandheder bedst, men det er en illusion 
at tro, at valgmulighederne for de trængte er frie. Det var de ikke 
dengang, det er de heller ikke i dag. 

NOTER 

1. Til undtagelse hører østersbankerne og de monopoliserede ålegårdsstader. 
2. F. Elle Jensen: Slaget i Tissing Vig. Historisk Aarbog for Thisted Amt 1953, 

s.36 - 44. 
3. Sjæk'len. Kontaktskrift for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, nr.2 - 3, 1974, 

s. 3 - 6. 
4. Landsarkivet for Sjælland, Lejre Herred, afd. B, politidokumenter 1864-74, 

sag 157/1871 pr. 15.8.1871. 
5. Skrivelse af 29.9.1871 fra H. V. Fiedler til Indenrigsministeriet. Rigsarkivet, 

Landvæsensjournalsager 485/1880. 
6. Protocol over det ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 3 lte Mai nedsatte 

Fiskeri-Udvalgs Forhandlinger. Med 6 Bilag. Kjbh.1874, s.16. 
7. Skrivelse af 26.7.1872, henligger i Rigsarkivet, landvæsensjoumalsager 485/ 
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8. Folketingstidende 12.12.1881, sp.337. 
9. Betænkning over Forslag til Lov om Fiskeriet i Danmark. Folketingstidende. 

Tillæg B (87). Ordentlige Samling 1881 - 82, spalte 1340. 
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10. Diskussionen knytter sig til Barth-skolens valghandlingsmodel m.v. og ind
læggene herimod i Bodil Grue-Sørensens artikel Nyorienteringen's teoretiske 
position: Mere kapitalistisk end kapitalismen, Nord nytt, nr. 4, maj 1979, 
s. 17-27. 

11. Referat af de til Fiskeriudvalget i Samlingen 1880-81 henviste Andragender. 
Bilag til den af Folkethingets Udvalg afgivne Betænkning over Forslag til 
Lov om Fiskeriet i Danmark. Afgiven af Folkethingets Udvalg den 20de Mai 
1882. Andragende nr.J, s.116-17. 

12. Som note 11, bilag s.141-42. 
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Det Vestindiske Søkorps 1760-1769 
af Birger Thomsen 

I 1755 overtog staten de tre vestindiske øer: St. Croix, St.Jan og 
St. Thomas fra det Vestindisk-Guineiske Handelskompagni. 

I forbindelse med statens overtagelse oprettedes under Rente
kammeret et særligt Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor d. 
28. november 1754. Allerede i 1760 ændredes denne administra
tion, da man nu oprettede Vestindisk-Guineisk Rente- samt 
Generaltoldkammer, i daglig tale Generaltoldkammeret, og hen
lagde forvaltningen af Dansk Vestindien under dette. 

På øerne oprettedes en lokaladministration med en general
guvernør i spidsen, en amtmand samt to sekrete råd, et for St. 
Croix og et for St. Thomas og St. Jan. Den første generalguvernør 
blev C.L. von Prøck, der var protege af den mægtige A.G. Moltke. 

Blandt de opgaver, som lokaladministrationen overtog fra han
delskompagniet var den maritime overvågning af øerne, dæk
kende såvel de orlogsmæssige som de fiskale områder. Denne 
overvågning var hidindtil blevet udført af et par mindre fartøjer 
- armerede barker - som kompagniet havde ladet patruljere i 
farvandene omkring øerne. 

De handelsmæssige forhold havde en stor indflydelse på de 
maritime overvågningsopgaver, hvorfor der her kort skal gøres 
rede for disse: 

I tiden før 1755 aftog kompagniet varerne fra de lokale plantere 
og sørgede selv for deres videre transport og afsætning. Da det 
havde monopol på denne handel, var planterne praktisk taget i 
lommen på kompagniet, og de danske plantere omtaltes ikke uden 
grund som »kompagniets negre« af de omkringboende plantere 
på de andre vestindiske øer. 

Da staten overtog øerne blev handelen givet fri - d.v.s. kun 
for kongerigske undersåtter: Danmark-Norge og Slesvig-Holsten 
- men der var en merkantilistisk undertone i denne frigivelse, idet 
eksportvarer fra øerne skulle fragtes til Kongeriget, ligesom 
import kun måtte foregå herfra. Kun en lille del, 6 % , af eksporten 
blev der givet tilladelse til at udføre til de amerikanske kolonier. 

Samme år som staten overtog De vestindiske Øer udbrød den 
store kolonikrig mellem England og Frankrig. Sammenholder man 
de statslige restriktioner med krigskonjunkturerne, kunne man 
næsten forudsige resultaterne: der foregik i de følgende ar en 
omfattende udsmugling af varer, primært råsukker og rom, samt 
en lige så omfattende indsmugling af daglig- og luksusvarer, 
hovedsagelig fra det amerikanske kontinent og Holland. 
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Christianssted. I forgrunden 
ligger de skibstyper, der ikke 
alene var almindelige i Vest
indien, men som også netop 
blev benyttet af det Vest
indiske Søkorps: til venstre 
en bermudasloop, kaldet en 
•hark., og til højre briganti
nen Jzgeren. Udsnit af stik 
efter tegning af overlandmåler 
von Rohr. Handels- og Sø
fartsmuseet, 280:49) . 

I forbindelse med krigen havde man i de vestindiske farvande 
sværme af kapere og orlogsskibe fra de stridende parter, og man 
havde her hænderne fulde med at hævde Danmarks neutralitet og 
hindre forulempelse af fartøjer under dansk flag. 

Den dobbelte sømilitære opgave søgte man at udføre med 
følgende midler: 

I 1755 udsendtes med den nye generalguvernør to orlogs
fregatter Docquen og Christiansborg. Med sig havde general
guvernøren desuden en fuldmagt til at anskaffe sig et armeret og 
velsejlende fartøj, som kunne anvendes som stationsskib, i lighed 
med det tidligere kompagnis barker. En sådan anskaffelse mente 
von Prøck var nødvendig og havde snart efter anskaffet et par 
mindre fartøjer. Imidlertid led de to udsendte orlogsfregatter store 
tab p.g.a. sygdom -hhv. 30 og 25 mand-hvorfor man i Danmark 
så med uvilje på anmodningen fra generalguvernøren og amt
manden, J. N. Holst, som var søofficer af uddannelse: disse to 
herrer var ikke enige om meget, men kunne dog enes om, at et 
virkeligt orlogsskib i de vestindiske farvande ville være en magt
faktor, som kunne skabe respekt. 

Søetaten efterkom ønsket på denne måde: man overgav Blaa
heyren, en 18 kanoners fregat, til Rentekammeret, som så besør-
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gede den udsendt. Fregatten afgik med 70 mands besætning under 
kommando af en søofficer. Blaaheyren, sin alder til trods (bygget 
1734 ), gjorde i de følgende år god fyldest som stationsskib, mens 
de to indkøbte barker benyttedes som krydsere. Udover disse 
styrker udsendtes i 1757 - efter oprettelsen af det væbnede 
neutralitetsforbund i 1756 - orlogsfregatten Møen på 40 kanoner, 
der i 1759 konvojerede handelsskibe hjem til Danmark, Konvoje
ringen satte en stopper for opbringningen af danske skibe, men i 
1759 opnåede man en politisk løsning på problemet, og kon
vojeringen kunne derfor inddrages igen i 1760. De tidligere 
erfaringer med stort mandefald på orlogsskibene gentog sig med 
Møen, der havde megen sygdom om bord. Det var så galt, at 
fregatten måtte søge havn i Norge, hvortil man så måtte sende 
mandskab for at få fregatten sejlet til København. 

Hermed havde man i Admiralitets- og Commissariatskollegiet 
fået nok. Dels var det en bekostelig affære, rent økonomisk, at 
udsende orlogsfartøjer til Vestindien, dels mistede man for meget 
mandskab på disse togter. 

I centraladministrationen forestod en radikal omlægning med 
oprettelsen af Generaltoldkammeret, og da man dels havde Sø
etatens ulyst at kæmpe med, dels havde fået en politisk løsning 
på neutralitetsspørgsmålet, kunne man nu gå nye veje ved løs
ningen af de sømilitære opgaver i de vestindiske farvande. 

Søetaten stillede et korps på 3 officerer og 100 mand samt 
skyts - 16 stk. 4 pds. kanoner og 12 stk. 1 pds. falkonetter - til 
rådighed for Generaltoldkammeret, som så skulle sørge for korp
sets løn og underhold. På denne måde opstod det Kgl. Vest
indiske Søkorps, som helt igennem bestod af Søetatens mandskab, 
der blot aflønnedes af Generaltoldkammeret. 

Der kan have været andre grunde for oprettelsen af korpset, idet 
man fra Generaltoldkammerets side nærede indgroet mistro til 
den lokale administration, fra generalguvernør og nedefter. Man 
havde i årene før udsendt undersøgelseskammissioner, der bl.a. 
skulle undersøge »den utilladelige Handel« på øerne. Det viste 
sig, at den toldsvig, man afslørede, i årene 1756 - 1758 var tidoblet 
på St. Croix, og at lokale embedsmænd, fra interimsamtmand til 
den lokale tolder, havde været indblandet i de lyssky forretninger.1 

Gentagne klager og henstillinger bærer ligeledes vidnesbyrd om, 
at lokaladministrationen ikke altid udførte sine opgaver til Gene
raltoldkammerets fulde tilfredshed. Der var en stor del af de lokale 
embedsmænd, som havde interesser i den private handel på Vest
indien, og dermed havde en mindre interesse i at håndhæve 
bestemmelser, som spændte ben for deres egne forretninger. 

Ved at udstationere et fiskalt korps, som ikke var udnævnt 
lokalt og ikke umiddelbart havde private interesser i området, 
kunne man håbe på at få dæmmet op for denne ulovlige handel. 
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Det Vestindiske Søkorps fik kpt.lt. C. F. Stavanger som chef, 
pr.It. U. W. Roepstorff og sec.lt. Knudsen som chefer på de to 
kongelige barker, som korpset også fik rådighed over. Betegnelsen 
»bark« skal i denne forbindelse ikke tages bogstaveligt, idet det 
dels drejede sig om en brigantine, d.v.s. en letbygget brig, Jæge
ren, dels om en »bark«, Prinsesse Wilhelmine Caroline. På et 
senere tidspunkt findes bevarede materielregnskaber for disse 
barker, som alle viser, at de var rigget med en mast, med storsejl, 
klyver og fok, altså en kutterrigning. Denne type fartøj var meget 
almindelig i Vestindien og gik også under navnet »bermuda
sloop«.2 Det er kun generelt, at fartøjerne omtales som barker, 
specifikt nævnt kaldes jægeren altid en brigantine, Prinsesse Wil
helmine Caroline en bark, og senere, da man begynder at benytte 
skonnerter, benævnes disse som sådan. 

Roepstorff overtog Jægeren med station på St. Thomas, mens 
Knudsen blev chef på Prinsesse Wilhelmine Caroline med station 
på St. Croix.3 

Næppe var korpset blevet installeret, førend der opstod stri
digheder på flere planer. Stavanger sendte klager dels til guver
nøren, dels hjem til Generaltoldkammeret over sine løjtnanter, 
der efter hans udsagn havde glemt alt om subordination, idet de 
krydsede med deres fartøjer efter forgodtbefindende og ydermere 
undlod at rapportere til deres chef. Løjtnanterne, hvoraf Roep
storff synes at have været den mest uregerlige, henholdt sig 
imidlertid til de ordrer, som han havde fået af Det Sekrete Råd. 
Dette udløste en klage fra Stavanger til generalguvernøren, hvori 
han beskyldte rådet for at gå bag hans ryg.4 Generalguvernør von 
Prøck, som i sin tid ikke udmærkede sig ved at regere med særlig 
fast hånd, forsøgte sig med en salomonisk dom, idet han delte 
kompetenceområdet således, at skibe og materiel skulle forvaltes 
af Det Sekrete Råd, mens mandskabsforhold skulle henlægges 
under Stavangers område. 

Denne ordning løste naturligvis ikke problemerne, stridig
hederne fortsatte mellem Stavanger og Roestorff og antog til tider 
helt groteske former. 

Til sidst greb Stavanger til at indsende klage til Admiralitetet, 
der omgående i 1762 kaldte Roepstorff hjem. Her blev Roepstorff 
idømt en bøde. 

Lt. Knudsen kom også galt af sted, idet han fortsatte med at 
rapportere til Det Sekrete Råd i stedet fot til Stavanger, og samme 
år afgik han derfor også på grund af Stavangers hjemsendte klager.5 

Stavanger fik udsendt to løjtnanter som erstatning, Powisch 
og Køster, der fik kommando på hhv. Prinsesse Wilhelmine Ca
roline og Jægeren. Powisch døde allerede efter et halvt år, og 
overstyrmand Dischington overtog kommandoen på barken, idet 
han blev udnævnt til månedsløjtnant. 
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I juni 1763 afgik Stavanger ved døden, og korpset kommande
redes af Køster indtil den nye chef, kaptajn Peter Giinthelberg, 
ankom. 

Giinthelberg sendte nu en rapport hjem til Generaltoldkam
meret, hvori han fældede en knusende dom over Stavangers 
administration af korpset . Således mente han, at det eneste, han 
kunne finde, der var i orden var korpsets skifteprotokol.6 

Til trods for de mange interne stridigheder, gav de mange 
krydstogter også resultater. Således jog Dischington i 1762 to 
kapere ud af St. Thomas' havn og tog den ene af dem som prise. 
Netop skærmydsler med kapere er de mest almindelige konfron
tationer, mens opbringelse af smuglere er mere sjældne. Er man 
af mistænkelig natur, kan man ane en linie i Det Sekrete Råds iver 
for at sende søkorpsets fartøjer ud på kryds, så de ikke kunne 
genere »handelen«. 

Kolonikrigen afsluttedes i 1763 og nu blev det tid for en re
organisering af søkorpset. Giinthelberg var ikke sen til at komme 
med forslag om dette: Han mente, at korpset burde opløses, da 
jægeren var udslidt, mandskabet »liderligt og fordrukkent« og 
derfor straks burde hjemsendes. I forholdet over for sine officerer 
holdt Giinthelberg sig til de traditionelle linier inden for det 
hæderkronede korps: Han arresterede It. Køster for »opsætsighed 
og drukkenskab«, og den med han udsendte løjtnant, Kiøge, be
skyldtes for at sidde og drikke med de lokale skippere, ja, han 
lod sig endog fornærme af disse!7 

Resultatet af denne vurdering udeblev ikke: Kongen resolverer, 
at korpset kunne skæres ned til 45 mand, da man nu kun havde 
et armeret fartøj at bemande.8 

Den nye chef for korpset pr.It. Tønder ankom i maj måned 
1766 blot for at finde Prinsesse Wilhelmine Caroline i slet tilstand, 
samt kanoner og raperter ubrugelige. Barken blev lagt op for 
reparation og kølhaling, og midlertidigt indsattes et mindre fartøj 
med en styrmand som chef.9 I denne periode opbragtes en del 
fartøjer af forskellig nationalitet, hovedsagelig på grund af mis
tanke om smugleri. 

Tønder viste sig at være effektiv, han rapporterede regelmæssigt 
hjem, og fra den vestindiske lokaladministration søgte man nu 
at få opløst dette besværlige korps, som man ikke rigtig havde 
hånd i hanke med. I en indstilling til kongen pegede man på, at 
det var dyrt at holde mandskabet, det var dyrt at holde en armeret 
bark, som ikke kunne benyttes til andet. Man mente, at overvåg
ningen sagtens kunne foretages af det transportfartøj, som Gu
vernementet alligevel havde til rådighed. 

I København var man lydhør over for forslag om besparelser, 
og da man med den nyudnævnte generalguvernør, Peter Clausen, 
der var tiltrådt i 1766, mente at have fået en mand, som kunne 
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styre øerne med fast hånd, ligesom der i 1768 blev vedtaget en 
lempelse af udførselsreglerne, mindskedes behovet for overvåg
ning, og kongen resolverede derfor, at korpset skulle opløses, 
mandskabet hjemsendes og den armerede bark sælges.10 

Med vanlig effektivitet efterkom pr. lt. Tønder denne ordre, han 
solgte i februar 1769 den armerede bark for 1550 rd., og d. 4.juni 
s.å. kunne han meddele hjem til Generaltoldkammeret, at det 
Kongelige Vestindiske Søkorps var afgået.11 

Imidlertid viste det sig, at den billige løsning med at benytte 
Guvernementets transportbark ikke var så billig endda: den blev 
allerede to måneder efter fundet ubrugelig og derfor solgt. En ny 
bark blev derefter indkøbt og en del inventar fra den tidligere 
armerede bark blev overført til denne, kaldet Caroline Mathilde. 
Dette salg og køb samt et bemandingsreglement bliver approberet 
af kongen,12 men det besluttedes at sende en søofficer ud for at få 
den nye ordning til at køre. Lt. Giønge, der ankom i juni 1770, 
finder de to barker, som ligger hhv. ved St. Croix og St. Thomas, 
»bequeme« til formålet. Imidlertid havde lt. Giønge åbenbart ikke 
tiltro til de lokale søfolk, idet han anmodede om at få udsendt 
12-16 gode matroser.13 

Skønt Giønge aldrig fik sendt de ønskede matroser, indledte 
han nu en omfattende kampagne mod det lokale smugleri, og han 
rapporterede hjem om uregelmæssigheder på selve toldboden. 
Han fandt, at endnu en bark ville gøre god fyldest, ligesom han 
stadig ville have noget pålideligt mandskab. Giønge viste sig at 
være lige så effektiv som Tønder havde været i sin tid, og de næste 
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to år vanskeliggør han dagligdagen for de lokale smuglere, indtil 
han i august måned 1772 mister Caroline Mathilde i en orkan.14 

Det besluttes at indkøbe et nyt fartøj, en skonnert, som It. Giønge 
er med til at syne. Da man skal til at bemande den, resolverer 
generalguvernøren, at det ville være for kostbart med en kgl. 
søofficer som chef, hvorfor der kun udnævnes en styrmand, som 
får interimskommando på skonnerten.15 

Efter på denne elegante måde at være sluppet af med de sidste 
rester af den kongelige danske marine, blev den søværts bevogt
ning af De vestindiske Øer i de følgende år foretaget af Guverne
mentets to transportfartøjer: skonnerten Grev Molkte og den 
aldrende St. Thomæ Barque indtil de nye uroligheder brød ud i 
Nordamerika i 1776 og man igen mente, at der var behov for et 
stærkt stationsskib. For yderligere at skabe respekt kunne det være 
nyttigt at vise orlogsvimplen, hvorfor en søofficer ville være 
nødvendig som chef på dette skib.16 

Med krigsudbruddet blev det igen nødvendigt med en effektiv 
beskyttelse af handelen, og man vender sig igen til flåden for at 
få løst denne opgave. I Admiralitetet stiller man nu søofficerer 
til rådighed og overlader til Generaltoldkammeret at bemande 
og udruste skibene. Man vender ikke siden tilbage til en løsning 
som Det Vestindiske Søkorps. 
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Sluppen Ruth 
- rapport om restaurermgen af Nationalmuseets slup 

af Morten Gøthche 

Sluppen Ruth, der er bygget i 1854 i Svinør i Norge, blev i 1968 
testamenteret til et kulturhistorisk museum og ejes i dag af 
Nationalmuseet. Der er siden da gjort flere forsøg på at bevare 
sluppen for eftertiden, men takket være en bevilling fra Lodbergs 
Legat på 200.Q00 kr. har det nu været muligt at starte projektet op. 
Dette er naturligvis ikke nok til at fuldende restaureringen, men 
bevillingen bragte projektet over netop det kritiske punkt, hvor 
det var spørgsmålet om at bevare eller hugge skibet op. Inden for 
rammerne af de 200.000 kr. er det muligt at få repareret skroget 
op til skandækket, dvs. reparation på køl og stævne, udskiftninger 
i spanter samt opplankning med helt nye klædningsplanker. På 
sluppen, der står på Brdr. Andersens Værft i Vest Vildsund, er 
denne første fase af restaureringsarbejdet allerede godt i gang og 
forventes færdigt i foråret 1980. 

Tilbage står nu at få lagt »låg« på den åbne skrogskal, dvs. få 
foretaget udskiftninger i dæksbjælker, lønningsstøtter, få foretaget 
reparationer på skandæk, vaterbord og lønning, samt at få lagt 
nyt dæk, inden man med fuld forsvarlighed kan sætte skibet på 
vandet. Når først anden fase er afsluttet vil Nationalmuseet stå 
frit med fremtidige løsninger, da skibet vil kunne bugseres fra 
stedet til en hvilken som helst destination. 

Opmåling og registrering 
Forud for projekteringen af en restaurering af denne art er det 
vigtigt at få indsamlet så mange oplysninger vedrørende skibet 
som muligt. Her vil nogle af de vigtigste kilder være billeder og 
dokumenter i forskellige arkiver samt interviewer med de men
nesker, der har sejlet med skibet. Endelig vil en opmåling, og i 
forbindelse hermed den bygningsarkæologiske undersøgelse af 
fartøjet, give mange værdifulde oplysninger. 

De første opmålinger af sluppen blev foretaget i maj 1973. 
Opmålingerne, der primært skulle danne grundlag for en linie
tegning, blev foretaget efter at skibet var kommet på slip hos Brdr. 
Andersen. Opmålingen indledtes med først at fastlægge et pas
sende antal tværsektioner - færre over midten og tættere mod 
enderne, hvor skroget krummer stærkt ind. De enkelte sektioner 
mærkedes fortløbende med bogstaver begyndende med sektion A 
fra forstævnen. Forud for opmålingen blev sektionerne markeret 
med en kridtstreg vinkelret på kølen og vinkelret på centerplanet. 
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Opmålingen af de enkelte sektioner blev foretaget efter triangula
tionsmetoden. Metoden, der er beskrevet af Olof Hasslof i Sjo
historiska årbok 1945- 46 (Kulturhistoriska båtundersogninger 
av Olof Hasslof och Henry Magnusson), går ud på, at man ud 
fra to faste punkter med en kendt afstand indmåler alle ønskede 
punkter i sektionen: Målingen giver en trekant, hvor alle tre sider 
er kendte. Punkterne, der ved opmålingen blev målt, var under
kant køl, spunding og underkant skandæk, underkant lønning, 
og her imellem et passende antal punkter pa skrogsiden - nok 
til at give tilstrækkeligt grundlag for en jævn linieføring ved 
optegningen af linietegningen. De enkelte sektioner fikseredes i 
forhold til hinanden ved at indmåle en snor trukket parallelt med 
kølen. Snoren kommer ved udtegningen til at fremstå som et 
punkt, hvorefter man placerer sektionerne indbyrdes. Sektionerne 
fikseredes i forhold til lodret og vandret ved også at indmåle det 
punkt, hvor det vandrette plan gående ud fra snoren, skærer linien 
mellem de to faste punkter, eller disses forlængelse ud over 
punkterne. Det forudsattes ved opmålingen at de to skrogsider 
var ens, og at det derfor kun var nødvendigt at opmåle den ene 
side. I dette tilfælde blev det bagbordssiden, der blev opmålt. 
Skibets for- og agterstævn blev opmålt efter samme princip . Et 
passende antal punkter blev afsat på spundingslinien og indmålt 
i forhold til de to punkter. I samme punkter måltes bredden på 
den pågældende stævn. 

Ved samme lejlighed blev der også foretaget en opmåling af 
dæksplanet, og der blev lavet et nivellement af springet. Igen blev 
der fastlagt et passende antal tværsektioner, der dog ikke var 
sammenfaldende med sektionerne på skrogsiden. Fra et bestemt 
punkt på forstævnen og til disse sektioners skæring med lønningen 
i den ene side blev der taget et mål. Samme mål overførtes til 
lønningen i modsatte side. Sektionerne kom derved til at stå 
vinkelret på centerlinien. Derpå blev bredden på sektionerne, hvor 
det kunne lade sig gøre for dækshusene, målt. Ud fra faste fiks
punkter, der dannedes af de enkelte sektioners skæring med løn
ningen, blev de vigtigste punkter på dækshusene, luger, nedgangs
kappe, halvruf m.v. samt længde og bredde på disse målt. For at 
få springet på skandæk og lønning blev der foretaget et nivelle
ment. I de enkelte sektioners skæring med lønningen blev der målt 
koter på oversiden af skandækket udvendig og oversiden af løn
ningen ved udvendig kant. Koterne blev målt i begge sider, så 
der kunne udregnes middeltal til brugforudtegningen. Endvidere 
blev der målt koter på luger og andre dækshuse, samt i dækkets 
midterlinie, så bjælkebugten eller dækketspilhøjde kunne tegnes. 

Denne opmåling af skroget ville imidlertid ikke være nok, da 
den kun danner grundlag for linietegningen. Linietegningen er en 
grafisk fremstilling af skibets form og består af en række planer, 
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Sluppen Ruth på bedding 
hos Brdr. Andersen, Vest 
Vildsund, sommeren 1973. 
Man er her t færd med at 
foretage nivellement af koter 
på dækket. På skrogsiden 
ses opstregningen af tvær
sektionerne. (Foto National
museet). 

der i forskellige stillinger skærer skrogets yderside. Men linie
tegningen giver ikke alle de detaljer, som en konstruktionstegning 
giver. Konstruktionstegningen giver oplysninger om dimensioner 
på alle de dele, der indgår i konstruktionen, samt disses stilling 
til hinanden. Der skulle derfor foretages yderligere opmålinger 
på sluppen for at skaffe grundlag for denne tegning. 

Denne del af opmålingen blev foretaget i februar 1974. Ud fra 
de allerede foretagne opmålinger af dæksplanet, blev der lavet en 
mere detaljeret opmåling af de forskellige konstruktionsdele. Der 
blev målt bredder på skandæk, vaterbord, lønning, dæksfisk m.v. 
Ligeledes blev dimensioner og placering af lønningsstøtter målt. 
Som en ekstra kontrol blev længder og bredder på dækshusene 
målt igen. Under dæk blev alle dæksbjælker, kraveller, stik
bjælker, horisontale knæ, dæksbånd m.m. målt. På en skitse af 
dæksplanet, der på den ene halvdel viser dækket med dækshuse, 
luger, spil osv., og på den anden halvdel viser dæksbjælker med 
karme, blev de forskellige mål indsat og dimensioner angivet. 
På samme skitse blev alle spantetoppe, der kunne registreres, 
angivet med placering og dimension. 

Mål på køl, for- og agterstævn, kølsvin, placering og dimensio
ner på spanter blev indført på en skitse visende længdesnittet på 
skibet. Dimensionerne på alle de konstruktionsdetaljer, der blev 
gennemskåret af længdesnittet: lugekarme, halvdæksskot, ruf
karme, rufklædning m.v. blev opmålt. Endvidere blev der fore-
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taget en opmåling af forlukafet og af skipperens kahyt, der også 
gennemskæres af længdesnittet, samt en mere detaljeret opmåling 
af ankerspillet . Til slut blev der foretaget en registrering af profiler, 
malingsspor og andre detaljer, der senere ville kunne bidrage til 
at belyse de ændringer skibet har gennemgået gennem tiderne. 
Efter denne bygningsarkæologiske undersøgelse blev hele skibet 
gennemfotograferet. 

Efter hjemkomsten blev opmålingerne af Ruth tegnet ud. Først 
blev der lavet en linietegning på grundlag af opmålingerne fra 
sommeren 1973. Tegningen foreligger i mål 1 :20 og indeholder 
opstalt med vertikaler, vandlinier, sent og spanterids. Derpå blev 
konstruktionstegningen udført. Også den er i mål 1 :20. Den 
indeholder længdesnit og dæksplan, hvor bagbordssiden af planen 
viser det fulde dæk med dækshuse. Styrbordssiden viser et snit 
lagt umiddelbart under dæksplankerne, så man ser dæksbjælker, 
kraveller, knæ, bånd m.m. samt karme af luger, ruf, nedgangs
kappe osv. 

Beskrivelse af sluppen 
Skibet er hækbygget i kravel eg på eg. Fartøjet har et bredt, fyldigt 
forskib med herfra løbende fine linier ud mod agterskibet, hvor 
de afsluttes i et smalt spejl i den udragende sluphæk. Sluppen har 
et dæk og halvdæk, en mast, der står fremme i tredjedelspunktet, 
hvor skroget er mest fyldigt. Mellem masten og halvdæksskottet er 
der en stor luge. Storlugen har høje karme og en langsgaende 
skærstok. Lugedækslerne er delt i centerlinien og har fald til begge 
sider. Foran masten står endnu en luge, men mindre end stor
lugen. Og foran den igen er nedgangskappen til forlukaffet. Helt 
fremme i forskibet står ankerspillet og palstøtten. Spillet har ikke, 
som normalt vippetøj, men drejes med håndsving, som på et 
krøbbelspil. På halvdækket er der over agterkahytten et halvruf. 
Halvruffet har et lille skylight midt på ruftaget . Adgangen til 
skipperens kahyt er på agterkanten af halvruffet i styrbords side. 
Spor i skibet viser at kappen ogsa har været her før Ruth fik 
styrehus. 

Ruth's sidste motor var ved opmålingen taget ud, men af 
sporene i skroget ses, at skibet ikke var »født« med motor: 
Kølsvinet er skåret af umiddelbart foran motoren. I stedet er der, 
for at kompensere for denne svækkelse i et af skibets vigtigste 
styrkeelementer, indlagt slanger, kraftige egeplanker, på begge 
sider af motoren. I forbindelse med motorinstallationen er der på 
agterkanten af agterstævnen sat agterstævnspålæg for at give plads 
til skruetøjet. Desuden er der på forkanten af halvruffet påbygget 
et motorruf. Ruffet står så tæt til storlugen, at der knapt er plads 
til en fod. Over motorruffet er der et skylight - større end det 
på halvruffet. Adgangen til maskinrummet har været gennem en 
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Opmålingstegning af Ruth visende længdesnit og dÆks- lukafet var ved opmålingen taget bort og er derfor ikke 
plan. Skibets motor, styrehuset, samt apteringen i for- med på denne tegning. (Opmålt og tegnet af forf.). 
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kappe på forkanten af motorruffet i styrbords side. Sluppen har 
sandsynligvis siden motorinstallationen været styret med det rat, 
der endnu sad på skibet ved opmålingen. På siden af agterstævnen 
sad der endnu planker tilbage fra en tidligere rorbrønd. Den nu
værende rorstamme er af jern og er boret gennem agterstævns
pålægget. Ved opmålingen stod der en pumpe på sidedækket i 
bagbords side ud for agterkanten af storlugen. Et hul i tværfisken 
mellem forlugen og nedgangskappen og et tilsvarende hul i 
kølsvinet lodret under kunne tyde på, at pumpen har stået der 
på et tidspunkt. 

Indretningen i kahytten følger halvdækket ovenover. Tvær
skotterne står under henholdsvis halvdæksskottet og under agter
ste rufendebjælke. De langsgående skotter eller køjesider følger 
rufkarmen ovenover. Ved agterskottet og på et stykke af køje
siderne er der kistebænke. En stor motorkasse har optaget pladsen 
på forskottet. Inde under halvdækket er der i hver side en køje. 
For enden af køjerne op til forskottet er der skabe. Agterude 
fortsætter køjerne et stykke forbi agterskottet. Fra kistebænken 
ved agterskottet gar der en kort lejder op i kappen. Modsat denne, 
på den anden side af agterstævnen, er der et skab med to låger. 
På oversiden af halvdæksskottet er der i styrbords side slidspor, 
der kan stamme fra en tidligere nedgangskappe pa forkanten af 
halvruffet. 

Adgangen til forlukafet sker gennem nedgangskappen for om 
forlugen. Der er ingen lejder, blot tre halvrunde trin med en knægt 
under sømmet fast på tværskottet. Trinene var i øvrigt sømmet fast 
på en nu fastspigret lem ind til lastrummet. Selve indretningen 
af lukafet, såvel som dele af garneringen var ved opmålingen 
fjernet, men malingsspor på tværskottet siger noget om den tid
ligere indretning: I bagbord har der været en smal »køje« helt oppe 
under dækket, og i modsat side en bredere »køje« midt imellem 
dørk og undersiden af dækket. Hvilken af disse, der har været 
den egentlige køje kan ikke siges med bestemthed. 

Ved indmålingen af spanterne langs kølsvinet registreredes flere 
gamle spanter. Disse spanter skilte sig ud fra de øvrige ved at have 
udskårede hakker for klinklagte bord. Hakkerne er senere blevet 
fyldt ud med kiler. I de gamle spanter var der tillige spor af 
hullerne for de trænagler, der sammenholdt spanter og klædning. 
Spanterne var også lavere end de øvrige og gav ikke anlæg for 
kølsvinet. 

Sluppen, der ved opmålingen var uden rigning, viser mange 
detaljer, der hidrører fra denne. Ud for mastehullet er der i begge 
sider tre røstjern. Røstjernene består af et kraftigt rundjern lagt 
dobbelt, så det i den ene ende danner et øje. I den modsatte ende er 
det afsluttet i to tværstillede øjer, hvor bolten fra den nederste 
jomfru har siddet. Ud for agterkanten af storlugen i bagbord ses 
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endnu bolten for bakstaget. Sluppen har stadig bøjlen for klyver
bommen på stævnen med bolten for forstaget. På forkanten af 
palstøtten ses hullet for klyverbommens tå, og over dette en 
jernbøjle for fastgørelse af forgrejerne. Midt på forstævnen sidder 
beslaget for vaterstaget. Endelig sad der ved opmålingen en kort 
løjbom på hakkebrættet agter. Ved siden af skibet lå den nederste 
ende af masten. Den er formentlig knækket lige over dækket. 

Der blev ved undersøgelsen af skibet kun fundet få inskriptio
ner. På invendige agterkant af storlugen var der indhugget 11

1
::; 

Over køjen i bagbord er der på skottet i forlukafet skåret bog
staverne K. 0. J. lodret over hinanden. Skibets originale navne
brædder findes i dag på Limfjordsmuseet. Der har siddet to på 
spejlet: Et med navnet Ruth og under dette hjemstedet: Ny
købing M. På styrehuset har der siddet endnu et med skibets navn. 

Dokumentarisk materiale 
På det tidspunkt, hvor Ruth blev opmålt, havde man kun en 
begrænset viden om skibets femkvart århundrede lange levetid. 
Man vidste fra de papirer, der fulgte med skibet, at det var bygget 
i 1854 i Svinør i Norge af P. Willumsen. Hvornår sluppen var 
kommet på danske hænder vidste man dengang ikke, kun at den 
i kilderne første gang i 1895 optræder under navnet Carl Bang 
af Bandholm. Endvidere vidste man fra skibets papirer, at Ruth 
i 1898 blev ombygget på Johns. Boas Værft i Rudkøbing, hvor 
den blev klædt om fra klink til kravel. Skibet sejlede derpå under 
forskellige skippere i Smålandshavet indtil den i 1916 afhændes 
til en skipper i Mariager. Allerede året efter sælges Ruth til en 
skipper på Fur. Efter flere ejerskifter inden for kun få år købes 
sluppen Ruth i 1923 af Lars Dyhr, der har den til sin død i 1968. 

Hvorledes Ruth så ud før ombygningen i 1898, og hvad der 
er foretaget af ændringer siden da, vidste man kun lidt om. Her 
var den vigtigste dokumentation for skibets udseende et skipper
billede, der viser Ruth efter at den har fået motor, men inden 1923, 
hvor den overtages af Lars Dyhr. Billedet tilhørte den forrige ejer, 
der også lod billedet male. Skibet fører på dette billede fuld sluprig 
dvs. storsejl, stagfok, klyver og råtopsejl. Maleriet er et typisk 
skipperbillede, naivistisk malet, men med en sandsynligvis sand 
gengivelse af detaljerne. Detaljerne stemmer overens med de 
eksisterende spor af rigningen på skroget: tre røstjern i begge 
sider, bakstaget, den korte løjbom agter, klyverbommen med det 
lavtsiddende vaterstag, Kunstneren har ladet skibet krænge let 
over til læ og tillader et kik ind på dækket. Man ser her tydeligt 
ankerspillet, nedgangskappen, forlugen og storlugen. På det 
sammenbyggede halv- og motorruf ses nedgangskappen til skipper
kahytten på agterkanten af halvruffet. På forkanten af motorruffet 
ses også kappen til maskinrummet. Endvidere ses skylighterne på 
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henholdsvis motorruf og halvruf. På billedet ses også at skibet 
styres med rat. Endelig ses to jolledavider ragende ud over hæk
ken, dog uden jolle, samt finkenet langs sidedækket på halv
dækket. 

Senere, i årene frem til i dag, er der dukket andre og lige så 
vigtige ting frem, der kan være med til at sammenstykke dette 
stykke sejlende kulturhistorie, som sluppen Ruth jo er. Under 
formodningen om at Ruth skulle være bygget til skudefarten 
mellem Nørrejylland og Sydnorge, og at den sandsynligvis er en 
Danmarksslup, lykkedes det at få fat i nogle gamle sejlrids af disse 
fartøjer. Sejlridsene stammer fra en bog, der har tilhørt sejlmager 
J. 0. T. Bugge, Malmøe ved Mandal i Norge. Sejlridsene viser 
nogle små slupriggede fartøjer, der skulle være de såkaldte Dan
marksslupper. Tegningerne er spækket med udregninger på læng
der og mængder af dug, der medgår til de forskellige sejl. I den 
forbindelse dukkede også to Klysnertegninger op af Danmarks
slupper. Det ene er af sluppen Raketten af Svinør ført af captain 
T. Willumsen tegnet af I. Klysner 17/4 1852, og det andet er 
sluppen Magneten af Svinør ført af captain H.C. Uldriksen tegnet 
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Skibsportræt af sluppen Ruth 
malet af ukendt kunstner. 
Billedet er formentlig udført 
i årene 1920 til 1923. (Por
trættet ejes af bådebygger 
Holger Brinck, søn af den 
tidligere ejer af Ruth 
N. A . (Brinck) Mortensen). 
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Sejlnds af en Danmarksslup, 
Sluppen ejes af H.C. Ulriksen 
i Svinør. Tegningen er dateret 
juli 1854. Sejlridset er sand
synligvis Ruth, ex Familien 
af Svinør, bygget 1854. (Sejl
ridset stammer fra en bog, 
der har tilhørt sejlmager 
Jørgen Ørbech Tørren Bugge, 
Malmøe ved Manda/, Norge. 
Bogen opbevares i dag hos 
skibsreder Jørgen Bugge, 
Manda/, Reprofoto for Nor
disk Maritimhistorisk Ar
bejdsgruppe 1967 ved Arne 
Emil Christensen), 
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21/3 1852. Tegningerne viser det pågældende fartøj set fra siden 
sejlende med vinden foran for tværs, og set agterfra på læns. Her 
ses det klinkbyggede skrog tydeligt. Slupperne fører storsejl, stag
fok, klyver og råtopsejl. Desforuden fører de en jager sat flyvende 
mellem nokken på klyverbommen og toppen af topstangen. Far
tøjet styres med rorpind. Bag rorsmanden anes nedgangskappen 
til skipperens kahyt. Tegningerne giver i detaljer, hvad sejlridsene 
ikke viser. Derimod giver de kun få oplysninger om dæks
eksteriøret. 

Det gør derimod de dokumenter vedrørende Ruth, der findes 
på Thisted Distrikttoldkammer. Der findes i disse dokumenter 
målingsbeviser fra før ombygningen i 1898 - ja så langt tilbage 
som til 1888, hvor den kommer på danske hænder. I dokumen
terne, der bl.a. viser sig at indeholde en afskrift af biilbrevet fra 
byggeåret 1854, kan man tydeligt følge hvorledes skibet gradvis 
tilpasser sig den danske småskibstradition. I forbindelse med en 
forespørgsel angående materiale om Ruth fik Nationalmuseet 
tilsendt endnu et sejlrids fra sejlmager Bugges bog. Det viser et 
sluprigget fartøj, der ejes af H.C. Ulriksen, Svinør. Tegningen er 
dateret juli 1854. Ejeren og tidspunktet stemmer overens med de 
oplysninger, der findes på Ruth. 

Det sidst ankomne dokumentariske materiale er en række 
amatørfotografier, der stammer fra et familiealbum fra den nu 
afdøde enke af Lars Dyhr, Ruth's sidste ejer. Mellem disse foto
grafier er der et billede af Ruth med den gamle sluprig, desværre 
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uden topstag (senere billeder viser Ruth med en kullet jagtmast). 
Ruth har allerede på dette billede fået sat styrehus på. Tidligere 
erfaringer har vist, bl.a. ved restaureringen af galeasen Anna 
Møller, at det er muligt at omsætte et fotografi til en målfast 
tegning, når blot nogle få hovedmål i forvejen er kendt. Foto
grafiet vil derfor komme til at få stor betydning, når man står 
overfor at skulle rekonstruere sluppens rig. En sammenligning 
med ovennævnte sejlrids fra Bugges bog vil vise, om den gamle 
rigning er flyttet med over på Ruth efter ombygningen, eller om 
der er lavet en helt ny sluprig efter rene danske sejlskibstraditioner. 

Skibets historie 
Af et afskrift af biilbrevet fra Lyngdals Sorenskriveri dateret 3.maj 
1888 fremgår det, at sluppen Ruth er bygget i 1854 i Svinør i 
Norge af skibsbygmester Peder Willumsen og skibstømrermand 
Niels Olsen til skipper Hans Christian Ulriksen af Svinør (mulig
vis den samme skipper, der to år forinden lader sit skib Magneten 
af Svinør forevige af kunstneren I. Klysner). Skibet blev samme år 
i april sat på stablen og derefter af eg og fyrrematerialer, samt 
med klink bygget fuldfærdig, således at det kunne sættes pa vandet 
i september. Sluppen fik navnet Familien og blev af det stedlige 
toldkammer sat til 4½ commerslæster (1 commerslæster er ca. 
2 tons). Samme år i juli bliver der hos sejlmager Bugge, Malmøe 
ved Mandal, syet et sæt sejl til dette fartøj bestående af gaffelsejl, 
stagfok, storklyver, mellemklyver og gaffeltopsejl. 

Man skal nu et kvart århundrede frem i tiden før man i kilderne 
igen støder på Ruth. Af et målebrev udstedt af det kongelige 
toldkammer i Løgstør 19. marts 1875 til norsk slup Familien får 
man et billede af størrelse og udseende på sluppen. Sluppen er 
hjemmehørende i Manda! og føres af L. Børufsen. Af beskrivelsen 
fremgår det, at fartøjet har et dæk, halvdæk, en mast og er hæk
bygget. Forskibet er middelfyldigt og er endvidere bygget på 
klink af eg med en fuldstændig inderklædning. Hovedmålene, 
der er i danske fod og decimaltommer, dvs. fod delt i tiendedele, 
er 3 7, l ', hvilket er længden på dækket målt fra inderklædningen 
ved siden af forstævnen til spejlklædningen agter. Bredden midt
skibs imellem indtømmerne er 14,5', og dybden i rummet midt
skibs er 4,6' målt fra dækkets underside til inderklædningen. 
Skibet er målt i overensstemmelse med lov af 13. marts 1867 
angående skibs måling. Rummet under dæk er målt til 13,66 tons 
og halvdækket til 0,83 tons, hvilket giver en totaldrægtighed på 
14,44 tons. 

Næste gang Ruth dukker op i kilderne, er det på et betydeligt 
vendepunkt i sluppens historie. Det er, da den i 1888 overgår på 
danske hænder. Dette år den 24.april sælges sluppen nemlig, ifølge 
købekontrakten, til Morten Søren Pedersen Øster, Fejø, Dan-
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Amatørfoto af sluppen Ruth 
taget efter 1927, hvor skibet 
får påsat styrehus. Skibet har 
endnu sm fulde sluprig, dog 
med undtagelse af top stangen. 
Fotografiet er fra et familie
album, der har tilhørt fru 
Dagmar Dyhr. (Foto Lim
/jordsmuseet). 

mark. Det fremgår af kontrakten, at det er B. Christiansen og 
K.Jacobsen som »pro cura« for deres brødre L. og Jacob Jacobsen 
sælger og afhænder sluppen Familien. Købesummen er 950 kr. 
Efter købet får M. S. Pedersen Øster af vicekonsulen i Cristiansand 
udstedt et midlertidigt nationalitetscertifikat gældende for to må
neder på sluppen Forældres Minde, som han nu kalder skibet. 
Fartøjet sættes her til 15,26 registertons. Under overværelse af 
viceconsulen underskrives en erklæring om skibets sødygtighed 
af to skippere fra Marstal. Den ene er C. N. Christensen fører af 
skonnerten Marie af Marstal, og den anden er L. J. Bager fører 
af skonnerten Emanuel også af Marstal. 

Af målingsbeviset fra Frederikshavn fra maj 1888, som skibet 
får efter det er kommet til Danmark, ses en ændring i hoved
målene, skønt de er taget samme sted. Længden er her 36,3', 
bredden 12,7' og dybden 4,7'. Af samme målingsbevis fås også 
dimensioner på lugerne, der er meget små. Storlugen er 6 fod lang 
og 2,4 fod bred og forlugen 2,0 X 2,2 fod. Fartøjet er nu blevet 
endelig sat til 15,53 brutto-registertons. Det fremgår endvidere 
at skibet ikke har noget særskilt folkerum og kan derfor ikke 
erholde noget fradrag herfor. Men allerede i 1889 må sluppen atter 
måles om. Den har nu fået et folkerum for en mand forude og en 
større storluge. Af målingsbeviset, der er udstedt i Bandholm i 
juli 1889, ses det at skibets storluge nu måler 10,35' i længden og 
6,85' i bredden. Højden på lugen er en fod. Rummet under dæk 
beregnes nu til 15,36 tons, hvilket hænger sammen med den større 
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bredde, der nu kan måles i skibsrummet. Største bredde er 13,8' 
mod tidligere 12,7', skønt der i begge tilfælde er tale om bredden 
mellem indtømmeret. Til rummet under dækket lægges t ,05 tons 
for halvdækket agter og 0,47 tons som tillæg for luger. Tillægget 
for luger er det som rummet i lugerne overstiger 2 % af rummet 
under dæk+ halvdæk. Samlet brt bliver derfor 16,88 tons. Fra
trækkes folkerummet, der er målt til 1,02 tons, fås netto-register
tonnagen 15,86 tons. 

I 1894 får sluppen et halvruf på agterdækket over kahytten og 
må måles om igen. Skibet bliver nu målt til t 7,36 bn. Rummet 
under dæk er uforandret 15,36 tons. Halvdæk med halvruf er 
beregnet til 1,54 tons og tillægget for luger er nu kun 0,46 tons, 
da halvruffet også skal indregnes i de 2 % . N rt er brt fratrukket 
skibets og førerens kahyt (2,38), folkerum forude (1,02) samt 
lanternerum (0,10). Nrt kommer derved helt ned på 13,86 tons. 
Der er også sket en ændring i måltagningen af hovedmålene. Ved 
længden er den oprindelige formulering streget ud, og i stedet 
er der skrevet »længde fra agterkant af forstævn til agterkant af 
agterstævn«. Længden er dog næsten som før, nemlig 37 fod. 
Bredden er rettet til »største bredde mellem yderfladerne af yder
klædningen«. Bredden er 15,7 fod. Dybden er uforandret 4,7'. 
Det skal tilføjes at skibet samme år den 23. marts 1894 har fået 
tilladelse til at føre navnet Carl Bang. 

Den 6. marts 1896 sælger M.S. Pedersen Øster sluppen til Abra
ham Josef Gotfred Jonassen, Bandholm, men allerede t t dage 
efter, den 17.marts, sælges den videre til Christian Ludvig Hansen, 
Rudkøbing. C. L. Hansen søger kort tid efter om tilladelse til 
fremtidigt at føre navnet Marie. I foråret 1898 andrager C. L. Han
sen om at erholde fradrag i netto-registertonnagen for følgende 
rum: »Skibets og Førerens Kahyt under Halvdæk agter, Folkerum 
under Dækket for, Sejlkøje under Dækket for, Lanternerum 
under Halvdæk agter«, idet sluppen Marie er » ... fuldstændig 
ombygget paa det herværende Skibsværft«. Der er her tale om 
J. E. Boas Værft i Rudkøbing. I målingsbeviset udstedt af Rud
købing toldkammer den 12. marts 1898 beskrives sluppen nu som 
fyldig med glat stævn, hækbygget, bygget på kravel af eg og fyr 
med en fuldstændig inderklædning. Hovedmålene fremstår ufor
andret, men skibet har fået en større forluge. Den måler 2,60 x 
3, 10 X 0,80 fod. Storlugen, der omtrent holder målene fra før 
ombygningen (6,70 X 10,20 fod), er nu kun en halv fod høj. 
Rummet under dæk er nu beregnet til 17,66 tons, og når halvdæk 
med halvruf, samt tillægget for lugerne tillægges, bliver skibets 
brt på 19,62 tons. Det skal bemærkes at tillægget for lugerne nu 
er det som rummet i lugerne overstiger ½ % af rummet under dæk 
og halvdæk med halvruf. Skibets nettotonnage er brt fratrukket 
skibets og førerens kahyt (4,36), folkerum forude (2,06), lanterne-
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rum (0,07) og sejlkøje (0,45). Nettotonnagen kommer således 
ned på 12,68 tons. 

Efter ombygningen sejler C. L. Hansen med sluppen i endnu 
14 år, hvorpå han den 13. september 1912 sælger Marie til skibs
fører Hans Christian Petersen, Rudkøbing. Det er med denne 
skipper at Marie »i en østlig oktoberstorm i 1914, på rejse fra 
Rudkøbing til Dagelykke med en ladning kul, lå opankret på 
Rudkøbing yderrev, knækkede ankerkæden natten til den 30. og 
drev ind på stranden ved Stenodde. Tolv dage efter blev den ved 
indtrædende højvande og med assistance af den tidligere ejer og 
fører, bragt flot og slæbt ind til Rudkøbing i ubeskadiget stand.« 
Efter sin mands død den 9. december 1915 sælger Camilla Kristine 
Petersen den 1. maj 1916 sluppen til skipper Anders Christian 
Andersen, Mariager. Købesummen er som i 1888 950 kr. Navnet 
bliver straks efter købet ændret til Ruth, som den beholder frem 
til i dag. 

Men allerede i november s.å. sælger han den igen. Efter at 
have sat skibet på grund på Feggerøn i Limfjorden sælger han 
den til toldopsynsmand og kroejer Peder Chr. Pedersen, Fegge
sund, og kgl. postfører Kristian Andreas Mortensen, Nykøbing 
Mors, hver med en halvpart. Købesummen er 2.200 kr. Ti dage 
senere køber skibsbygmester Søren Larsen, der til gengæld for
pligter sig til at reparere fartøjet, når det kommer i havn i Ny
købing Mors, en tredjepart i skibet. Købesummen er 900 kr. 
Af hensyn til stempelafgiften bliver reparationen sat til 300 kr. 
I forbindelse med dette køb bliver der udstedt en nationalitet
erklæring for »partsrederiet for sluppen Ruth«. 

Aret efter den 26. juli 1917 sælges Ruth til skipper Søren 
Thomasen, Fur, der igen i april 1918 sælger den videre til Thomas 
Pedersen, også på Fur. Endnu en gang, kun med et års mellem
rum, handles sluppen. Denne gang til Niels Andreas Mortensen, 
Nykøbing Mors. Skødet er dateret 18. juli 1919. I forbindelse med 
ommålingen ved installation af en hjælpemotor andrager ejeren 
om fradrag i drægtigheden for falkerummet forude. Af målings
beviset udstedt af Nykøbing Mors toldkammer 23. september 
1920 fremgår det, at fartøjet har fået indlagt hjælpemotor og 
folkerummet er forandret. Lanternerummet og sejlkøje fratrækkes 
nu ikke mere. Motoren er leveret af fabrikken Densil i Aalborg. 
Den har en enkelt opretstående cylinder, totakts, 10 hk, tobladet 
omstyrbar skrue og fødes med solarolie. Brt er uforandret 19,62 
tons. Kahytten er ligeledes uforandret, men falkerummet, hvori 
der er foretaget visse ændringer, er nu sat til 1,35 tons. Motor
rummet, der nu også tages med, måler 1,94 tons. Nrt bliver 
således, når de fradragsberettigede rum trækkes fra, 11, 97 tons. 

Ruth sælges i december 1923 til skibsfører Lars Christian 
Sørensen Dyhr, Nykøbing Mors. Her er Ruth i afhændelses-
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Skitse af Ruth med en oversigt over de ændringer z dæksarrangementet, der 
er foretaget siden 1888 og frem til i dag. 1888 er tidspunktet, hvor sluppen 
kommer på danske hænder. (Tegning forf.). 
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6 Manllm Konukt I 

papirerne betegnet som en jagt med hjælpeskrue. I vinteren 
1926-27 bygger Lars Dyhr selv et styrehus på skibet. I en attest 
fra 1929 fra Nykøbing toldsted på Mors betegnes Ruth som dæks
motorbåd. Det attesteres at fartøjets nrt er 11, 97 tons, og at det 
er indhugget i dæksbjælken i storlugens agterkant. Endvidere at 
fartsområdet er fjordfart på Limfjorden. I 1932 øges maskin
kraften til 25 hk, vistnok en Grenå-motor type 22DR. Hvornår 
Ruth har fået sin nuværende store storluge kan ikke siges med 
bestemthed, kun at det er sket efter det sidst kendte målingsbevis 
fra 1920. På senere amatørfotografier, dvs. efter anden verdens
krig, ses Ruth med en kullet pælemast og klyverbommen skåret 
af ret foran stævnen. Der er ingen gaffel på storsejlet. Storsejlet 
er blot en stor trekantet dug, der mere tjener som kombineret 
støtte- og hjælpesejl. 

Det ses af denne gennemgang af sluppen Ruth's bygnings
historie, at skibets udvikling er nogenlunde klarlagt - kun med 
få enkelte mørke pletter. Der er en klar markering omkring om
bygningen i 1898, hvor oplysninger fra før ombygningen - især 
fra før den kommer på danske hænder - er sporadiske, medens 
de omkring og efter ombygningen er næsten fuldstændige. End
videre fremgår det at Ruth efter ombygningen kun har gennem
gået få væsentlige ændringer. Den har siden 1898 kun fået en større 
storluge, og forlukafet er bygget om. Motorruffet og styrehuset 
er blot »tilbygninger« på de eksisterende dækshuse. Halvruffet på 
halvdækket og skipperens kahyt herunder er så godt som ufor
andret, ligesom det må formodes at forlugen, nedgangskappen til 
forlukafet og ankerspillet har stået uændret siden ombygningen 
på Boas Værft i Rudkøbing. 

Skudehandelen og Danmarkssluppeme 
Sluppen Ruth er antagelig bygget til skudehandelen eller Dan
marksfarten, som den kaldes i Norge, mellem ~ørrejylland og 
Sørlandet i Norge. Skudehandelen var i sin traditionelle form et 
simpelt vareudbytte mellem to geografiske områder, hvor det 
norske Sørland bragte sit overskud af tømmer ned til det træ
fattige Thy og Vendsyssel. Med sig tilbage bragte man denne 
landsdels overskud af landbrugsprodukter. Udskibningen foregik 
hovedsagelig over stranden i Klitmøller, Vigsø og lignende steder 
og gik til byerne Manda!, Kristiansand og Arendal i Sydnorge, 
men også til Bergen. Fra de ældste tider blev denne handel 
besørget af sandskuderne, små åbne klinkbyggede fartøjer, der 
havde deres navn efter den særegne landingsform på den åbne 
strand. Denne udskibningsform har selvsagt forvoldt skudehande
len store problemer. Det kunne undertiden hænde, at man, for at 
frelse skuden og sit eget liv, måtte kaste lasten i havet, eller hvis det 
under udskibningen pludselig trak op til storm måtte stå til havs 

73 



med halv last - ja, måske helt uden last. Fra Norge var det først 
og fremmest træ sandskuderne havde med, men også stangjern, 
jernkakkelovne, jernplader, gryder m.m. Med sig tilbage havde 
de hovedsagelig kornprodukter såsom byg og havre, men hertil 
også en del kødprodukter: saltet eller tørret oksekød, flæsk samt 
smør, ost og æg. 

Omkring begyndelsen af attenhundredtallet afløses sandsku
deme af større og bredere fartøjer, der bl.a. har fået fast dæk. 
Henimod midten af århundredet har denne type fundet sin ende
lige form og kendes overalt som Danmarksslupper. En af fore
gangsmændene for denne forbedring var Hans Adler Olsen, 
Svinør. Han var selv skipper og havde eget værft til bygning af 
disse små skuder. Traditionen tilskriver ham æren for at have 
konstrueret de såkaldte Danmarksslupper, der i Norge også går 
under navnet Svinørslupper. Hans Adler Olsen alene ejede eller 
var parthaver i 15-20 fartøjer. Almindeligvis ejedes skibene af 
selv ej erskippere. 

Danmarksslupperne var små, brede og fyldige fartøjer beregnet 
til store dækslaster. De var klinkbyggede af tynde egebord, der 
skulle give dem den nødvendige elasticitet, når de blev sat på land 
på den barske nordjyske kyst, eller skulle sættes ud igen. Mange 
af disse fartøjer solgtes til Danmark, og fra dansk side var der en 
livlig handel på Norge med norskbyggede fartøjer. Denne for
bedrede fartøjstype kunne laste op til 200 tølfter målsbord 1 ½ X 

7½ og 8", 12 fod lange. Slupperne var sjældent målt til mere end 
4½ commerslæster: De slap således fra lodspligten. De små 
Danmarksslupper havde et dæk og halvdæk. Lugerne var for
holdsvis små. Storlugen har været ca. 2½ X 6 fod og forlugen ca. 
2 X 2 fod. Kahytten var under halvdækket agter. Der har ikke 
været noget egentligt halvruf over kahytten, kun en stor kappe 
med en dobbelt låge på forkanten. Der har ikke været noget 
særskilt rum forude for mandskabet. Helt forude på dækket stod 
ankerspillet. I begge sider var det pa lønningen kranbjælker for 
skibets to ankre. Slupperne har været styret med rorpind . Ror
stammen har været ført op gennem hækken i en næsten vandret 
gennemføring, dvs. rorstammen har været trukket ind, så den var 
centreret i omdrejningspunktet på rorløkkerne. På agterkanten 
af storlugen har nathuset under sejladsen haft sin plads. Skibets 
eneste mast er todelt dvs. med løs topstang. Undermasten støttes 
efter siden af 3 spænd vanter, samt af forstaget. Masten kan 
yderligere støttes af et bakstag i begge sider. Top stangen støttes 
af to barduner gående over en tværsaling ved godset. Klyver
bommen er lagt ud på styrbords side af stævnen og støttes af et 
vaterstag. Slupperne kunne føre gaffelsejl, stagfolk, 2- 3 klyvere 
af forskellig størrelse samt gaffeltopsejl med en lille kort rå. De 
kunne desuden føre en jager sat flyvende mellem klyvernokken 
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Sluppen Raketten af Svinør, 
ført af captain T. Willumsen. 
Tegnet af 1. Klysner 17. april 
1852. (Andorsengården, 
Manda/ Bymuseum, Norge. 
Bessesens Samlinger). 

og toppen af stangen. Skroget har været tjæret eller sortmalet på 
skanseklædningen og på det øverste bord, dollbordet, med en 
hvid stribe ved underkanten af skanseklædningen. Spejlet har 
været sort med hvide påmalede ornamenter. Resten af skroget 
har været blankskrabet eller også hvidmalet. Masterne har været 
skrabede og olierede med et hvidt gods og hvid kultop. Prisen 
på en Danmarksslup på de ca. 4½ commerslæster og uden rig 
har dengang været ca. 650 sp. daler (1 sp . daler er ca. 4 kr.). Heri 
var medregnet alt smedearbejdet, der blev anslået at koste 80-90 
sp. daler. 

Henimod periodens slutning bygges slupperne gennemgående 
større. Som eksempel kan nævnes en slup bygget i 1875 på Eeg 
i Søgne. Den var 45 fod lang og 18½ fod bred. Den stak 7 fod 
og 4 tommer. Den kostede med sejl og rig fuldfærdig 1800 sp . 
daler. (Denne slup blev senere forlænget og klædt om fra klink 
til kravel. Den blev forsynet med to master, og så sent som i 1936 
sejlede den under navnet Cicero endnu i kystfart ved Norge.) 
Denne udvikling hænger sammen med, at Limfjorden bliver farbar 
ved gennembruddet af Aggertangen og indvielsen af Frederik 
den VII's kanal ved Løgstør grunde. Det kom også til at betyde, 
at besejlingen forrykkedes fra den nordjyske kyst til byerne 
Thisted, Nykøbing Mors og Aalborg i Limfjorden, og at far-
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tøjerne vokser i størrelse og tonnage. Thy's sidste aktive skude 
var Dorthea Elise, som forliste i 1891, netop som den var kommet 
til Vigsø med en ladning træ fra Norge. 

Restaureringens mål 
Ved fastsættelsen af retningslinierne for restaureringen af sluppen 
Ruth gjorde Nationalmuseet sig mange overvejelser for at komme 
frem til en konkret målsætning. Det ville ikke være muligt eller 
rimeligt at føre sluppen tilbage til byggeåret 1854, dels fordi man 
ikke kunne genskabe den oprindelige klinkbygning, dels fordi 
man ikke har tilstrækkeligt kendskab til det oprindelige dæks
arrangement. Det vil derimod være forsvarligt at bringe sluppen 
tilbage til det udseende, som den havde straks efter ombygningen 
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sejl og ng til sluppen Ruth. 
Rekonstruktionen er lavet pa 
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og sejlrids af Danmarksslupper 
i Bugges bog. Forslaget er 
lavet før det formodede se;l
nds af Ruth, ex Familien og 
amatørfotografiet af Ruth 
med slupng dukkede op 
og ma derfor ikke betragtes 
som endeligt. (Tegnet af forf. 
1975) . 



på Boas Værft i Rudkøbing. Dæksarrangementet kan uden besvær 
rekonstrueres, idet halvdækket med halvruffet, forlugen, ned
gangskappen og ankerspillet er uændret siden ombygningen. Di
mensionerne på storlugen fås af målingsbeviset fra 1898 og af spor 
i skibet. Kahytten under halvdækket havde ved opmålingen den 
oprindelige aptering. Indretningen i forlukafet er derimod ændret 
efter ombygningen, men den oprindelige apetering vil kunne 
rekonstrueres ud fra målingsbeviset. Rigningen vil der også være 
gode muligheder for at genskabe, og her vil fotografiet af Ruth 
med slupriggen og styrehuset være af stor betydning. Viser det 
sig at denne rekonstruktion er sammenfaldende med sejlridset 
fra Bugges bog, vil det også være muligt at få den rigtige længde 
på topstagen, og man vil samtidig kunne få størrelserne på sejlene. 
Rigningsdetaljerne kan hentes direkte fra skipperbilledet af Ruth. 

Det er Nationalmuseets tanke, at sluppen Ruth i fremtiden skal 
ligge som et museumsskib på samme måde som Nationalmuseets 
galease Anna Møller. Det er meningen at sluppen skal restaureres 
over såvel som under dæk. Der skal i fremtiden ikke være motor. 
Skipperens kahyt såvel som forlukafet skal føres tilbage til det 
udseende, det havde efter ombygningen. Endvidere er det tanken 
at anvende traditionelle materialer ved restaureringen, såvel som 
ved vedligeholdelsen, såsom de rigtige træsorter, oliemaling, 
hampetovværk, bomulds- eller hampedug og de dermed for
bundne traditionelle arbejdsprocesser. Man vil således ikke alene 
bevare et fartøj - en genstand - men også en viden om de mange 
håndværkstraditioner, der knytter sig hertil, og sammen med selve 
skibet dannede en brik i det samlede kulturmønster. 
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Kort over det ældre • Tre Kroner• batten. Navnene pa de 10 orlogsskibe, som 
indgik I dette batteri, er fra det øverste til venstre mod højre: 1. Svanen, 2. Prins 
Georg, J. Tre Kroner, 4. Charlotte, 5. Norske Løve, 6. Qvintus, 7. Svenske Mars, 
8. Elephanten, 9. Søe Hunden, /0. Mercurius. Lorentz Lous, 1735, Rigsarkivets 
kort og tegningssamling nr. Des. A 1145. 
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Refleksions seismisk 
marinarkæologi 
af Jens Schou Hansen 

Indledning 
Det er velkendt, at vore farvande, der fra oldtiden har været så 
flittigt besejlet, rummer utalte mængder vrag af fartøjer, der er 
gået tabt enten ved storme eller krigeriske begivenheder. Mindre 
kendt er de arkæologiske forekomster, der som faste fortids
minder er kommet frem for dagens lys som følge af bygnings
aktiviteter på søterritorier. Først i de senere år har man arkæologisk 
set beskæftiget sig med sådanne søværts foranstaltninger. Hvorfor 
man først er begyndt at beskæftige sig med marinarkæologi i det 
sidste årti, må ses i lyset af, at der ikke har været tradition for 
undersøgelse på søterritoriet. Samtidig har teknologien først rig
tigt kunnet hjælpe de moderne marinarkæologer i de sidste årtier. 

Marinarkæologiens store opsving må nok siges at være kommet 
efter fundet af de fem Skuldelev skibe, som Olaf Olsen og Ole 
Crumlin-Pedersen arbejdede med i slutningen af halvtredserne og 
begyndelsen af tresserne. 

Som følge af det store marinarkæologiske arbejde Ole Crumlin
Pedersen har udført om vikingetiden, er han blevet opmærksom 
på en mængde eksterne faktorer, som har spillet en lige så 
væsentlig rolle som skibsfarten. Disse tanker har han nedskrevet i 
»Søvejen til Roskilde«, Vikingehallen i Roskilde 1978. 

Geofysik og arkæologi 
Ligesom det er tilfældet med arkæologi på land, vil det også ved 
marinarkæologi være nødvendigt at inddrage nabovidenskaber. 
Det drejer sig om alle hjælpevidenskaber fra stednavneforskning til 
naturvidenskab. Det turde være unødvendigt at nævne, hvilken 
rolle pollenanalyse, C-14 metoden og dendrologi betyder ved 
løsningen af arkæologiske dateringsproblemer. 

Men også geofysikken kan være til uvurderlig hjælp ved regi
streringen af sten- og bronzealderfund under det nuværende 
vandspejl. Vippelinjen er en linje, man kan trække fra Nissum 
fjord til Nordfalster. Efter istiden, hvor de store ismasser ikke 
mere tyngede jorden ned, har der været en generel landhævning 
nord for denne linje, mens områderne syd for den sænker sig. 
Ligger nu et område nord for linjen alligevel under vand, må der 
være nogle særlige geologiske fænomener, der har spillet en rolle. 
Her kan geofysikerne dels pege på nogle generelle dateringer af 
fund, dels udpege for marinarkæologen de områder, der måtte 
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være særlige frugtbare at undersøge. Eksempelvis findes der nogle 
stenalderbopladser i Horsens fjord. 

Skønt lokaliteten ligger nord for vippelinjen, har det vist sig 
ved målinger foretaget af Geodætisk Institut, at området i stedet 
for at hæve sig har en ret stor sænkningshastighed. Geofysikerne 
H. Lykke Andersen og John M. Tychsen har ved studie af kalken 
i Danmarks undergrund fundet frem til, at netop i Horsens fjord 
ligger kalken i ca. 300-350 meters dybde, hvilket de mener er 
årsagen til denne sænkning. 

Hvornår har dette land været tørt? Dette spørgsmål kan ar
kæologerne eventuelt besvare ved en datering af redskaber. 

Dette være blot nævnt som et eksempel på, hvorledes to viden
skabsgrene kan supplere hinanden ved løsningen af fælles pro
blemer. 

Gl. Tre Kroner 
Det har vist sig ved adskillige opdagelser af forsvarsforanstaltnin
ger på søterritoriet, at geologien er blevet anvendt som forbunds
fælle ved anlæggelsen. Tre Kroner batteri er ingen undtagelse. 
Fortet var anbragt på nordenden af Refshalen og havde en strate
gisk vigtig beliggenhed. Fra Tre Kroner kunne man let beskyde 
eventuelle fjendtlige skibe i Kongedybet og Kronløbet. Her er 
i korte træk batteriets historie: 

Den 13. april 1713 approberedes planen til forsvarsanlægget 
»Tre Kroner«. Det gamle orlogsskib Tre Kroner blev halet ud 
på Refshalen den 8.marts, så det kunne sænkes den 15.marts 1713 
som første skib. Orlogsskibene Prins Jørgen og Charlotte Amalia 
blev sænket umiddelbart efter. Aret efter, den 8.juni 1714, fulgte 
Norske Løve. Den 10.maj 1717 bevilgede kongen de gamle orlogs
skibe Christianus Quintus, Mars og Elephanten. Det må virke 
underligt, at de stolte orlogsskibe Christianus Quintus og Char
lotte Amalia skulle bruges som byggemateriale, når man tænker 
på, at de samme skibe var brugt som henholdsvis flag- og admiral
skib i Køge bugt 1. juli 1677 ved Niels Juels store sejr over den 
svenske orlogsflåde. 

Ved våbenhvilen 1720 blev interessen betydelig mindre, og 
»Tre Kroner Batteri« fik lov at forgå. Dog skal nævnes, at de 
gamle orlogsskibe Svanen og Mercurius blev sænket i 1720 og 
Søhunden i 1721. Efter at Søhunden blev sænket i 1721, forfaldt 
batteriet så meget, at det blev opgivet i 1728. Batteriet opmåles 
i 173 5 af Lorentz Lous. 

Da vi i dag ikke har sikre opmålinger af dette anlæg, blev det 
besluttet i fredningsstyrelsen at foretage en elektronisk opmåling 
af »Tre Kroner« søbatteri, for at kunne danne sig et overblik over 
dette fortidsmindes udstrækning og som indledning til et større og 
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På figuren er skematisk 
vist udstræknmgen af en 
enkelt lydbølge. Bemærk 
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mere intensivt genfindings- og opmålingsprogram i de kommende 
år af faste fortidsminder på havbunden. 

Refl.ektionsseismik 
Denne metode, som benævnes reflektionsseismik, har i de sidste 
to årtier fundet indpas i den maringeofysiske kortlægning, for 
eksempel ved eftersøgning af olie og gas. I de seneste år har det 
reflektionsseismiske udstyr nået en sådan kvalitet, at det ville 
kunne tilfredsstille de krav, marinarkæologien stiller. 

Til selve opmålingen af Tre Kroner batteri blev brugt en Klein 
side scan sonar, et højfrekvent »Raython« og »Navitronic« op
målings-ekkolod på 200 kHz, samt et radiopejlingsudstyr Mo
torola. 

Motorola positionsbestemmelses-udstyret bestod af en mini
range III, der kontinuerligt målte afstandene til to sendere/mod
tagere, der befandt sig henholdsvis på Middelgrundens nordvest
lige fyr og det sydligste fyr ved Kronløbets indsejling. Disse 
afstande blev i en minidata-processor omregnet til x, y koordinater 
i UTM 33 systemet. 

Selve survey-programmet blev udformet, så der lå en fast basis
linje midt gennem Tre Kroner, og ud fra denne linje blev der offsat 
til begge sider med et interval på 5 m. Hver linje fik et linje
nummer, og på hver linje blev dataprocessoren sat til at opsamle 
informationer hvert 5. sekund og en udskrift hvert 10. sekund på 
terminalen. Disse informationer indeholder tidspunkt, x, y ko
ordinater, en dybde samt et fix-nummer. 

Dybden, der automatisk blev tilført dataprocessoren, kom fra 
det digitale opmålingsekkolod »Navitronic«, så det senere er 
muligt med en automatisk kurveudtegning via EDB. Samtidig 
med at der hvert 10. sekund blev udskrevet de faktiske x, y ko
ordinater, blev der på det analoge ekkolod automatisk foretaget 
en markering »et fix« på ekkolodspapiret. Det pågældende fix 
fik samme nummer som på terminalens udskrift på det tilhørende 
mark-tidspunkt. .,.....,,,.,..._...-----------.... 

-- ......... 
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Alle de informationer, der kontinuerligt blev registreret, blev 
automatisk optaget på magnetbånd for senere overførsel af data 
til et regionalt EDB center. 

Her benyttede fredningsstyrelsen sig af et dataprogram udviklet 
af Dansk Hydraulisk Institut, der gav mulighed for at få udtegnet 
et kort med fix nr. eller dybder på til de tilsvarende x, y ko
ordinater. 

Ved valget af de meget præcise opmålings ekkolod, »Raython« 
analog og »Navitronic« digital med en meget smal lydbølge, ville 
den vertikale opmåling ske med en så stor nøjagtighed og opløs
ning, at det må betragtes som værende tilfredsstillende. Selve lyd
bølgen registrerede et areal på havbunden, der var ca. 10 cm i 
diameter. Hastigheden af lodskuddene var ca. 8,5 pr. sekund, og 
ved skibets tilbagelagte distance over havbunden ca. 1,5 m pr. 
sekund, må det betragtes som værende en tilfredsstillende hori
sontal opløsning, da objekt større end 10 cm vil blive registreret. 
Ved både den vertikale og horisontale opløsningsevne af de marin
arkæologiske forekomster på havbunden kan man betragte de 
ekkolodsoptagelser, der er lavet over Tre Kroner, som fuldt bund
dækkende og givende de nødvendige bundinformationer til brug 
for senere behandling og analyse. 

Side scan sonar registreringen af Tre Kroner blev foretaget i et 
noget dårligt vejr, hvilket har indvirket på sonar optagelserne 
udelukkende på grund af den ringe dybde, hvor dette anlæg er. 

Sonar optagelserne blev optaget på magnetbånd for senere 
forsøg på at kunne foretage en speciel udtegning. Denne udteg
ning forsøges, mens denne artikel skrives, så resultatet vides ikke 
endnu. Men det skulle gerne resultere i, at der var skabt mulighed 
for at kunne frembringe et sandt billede af de rester, der er tilbage 
af Tre Kroners batteri. Denne fremgangsmåde ville måske kunne 
være en form for dokumentation over faste fortidsminder på 
havbunden. Magnetbåndene vil kunne gemmes på lignende vis 
som foto negativer af fortidsminder. 

_.1 
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Udtegning 
Ved udregningen af Tre Kroner batteri valgtes der fire typer af 
tegninger for at anskueliggøre anlæggets udstrækning. To af disse 
fire tegninger bestod af sejlplaner, hvoraf et med fix nr. på og 
et med dybdeangivelser til den i dette tilfælde manuelle kurve
udtegning, da det for det første var et meget begrænset område, 
og for det andet var der meget større muligheder for at få flere 
detaljer med ved den manuelle udtegning end ved den automa
tiske EDB kurveudtegning på grund af anomaliernes form. 

Sejlplanen med fix nr. på havde det formål at gøre det muligt 
at overføre de analoge registreringer fra ekkolodspapiret til en 
plantegning med niveau-kurver. Som en kontrol på kurveplanen 
brugtes sejlplanen med dybdeangivelserne på. Kombinationen 
mellem fix nr. og dybdeangivelserne viste sig at supplere hinanden 
på en god måde. 

Kurveplanen, der var et resultat af ekkolods-registreringerne 
og sejlplanerne blev brugt til den videre udtegning af dette anlæg, 
idet der valgtes en isometriskudtegning, der visuelt ville vise Tre 
Kroner batteri i et hele. Denne tegningsform er nok den, der giver 
den bedste information over dette anlæg. 

Hard- og soft-ware 
Udstyret til den elektroniske opmåling blev lejet ved Danmarks 
Geotekniske Institut og var forberedt til geofysiske registreringer 
et »seismic survey« system med fix nr. akkumulering. 

Den elektroniske databehandling blev foretaget på Dansk Hy
draulisk Instituts terminal, som overførte samtlige data til det 
regionale EDB center »NUECC« på Danmarks tekniske Høj
skole. Ved den datamatiske bearbejdelse af de overførte data blev 
brugt et af Dansk Hydraulisk Instituts dataprogrammer. 

Afsluttende bemærkninger 
Anlæggene omkring København er ikke enestående, andre byer 
i Danmark er på lignende vis blevet forsvaret. Det viser de senere 
års mange fund af marinarkæologiske forsvarsanlæg. 

Opmålingen, udtegningen og rapportskrivningen har sammen
lagt taget fra tre til fire uger, hvilket gav et ganske godt fingerpeg 
om de muligheder, det moderne elektroniske udstyr og den 
moderne databehandling giver marinarkæologen. 

Den effektivitet, der er stillet til rådighed for genfinding og 
opmåling af marinarkæologiske forekomster på søterritoriet, gør, 
at der er skabt en mulighed for at kunne foretage sådanne under
søgelser med et minimum af tidsforbrug og med et maksimum af 
udbytte. De opnåede resultater vil kunne indgå i en samlet plan
lægning af anlægsarbejder på søterritoriet, så man kan tilgodese 
de forskellige interessegrupper. 
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Falske kaptajnsbilleder 
af Hanne Poulsen 

Hanne Poulsen, siden 1970 inspektør på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. 

I det følgende skal ikke fortælles om nye efterligninger af gamle 
skibsbilleder og andre bevidste falsknerier, men om en ikke
bevidst forfalskning af traditionsmateriale. 

Lad os tage et »ægte« kaptajnsbillede som udgangspunkt. Det 
kan være fregat Kronborg ført af Jens Tikiøb, 1830. Akvarellen 
blev i sin tid skænket Handels- og Søfartsmuseet af den gamle 
frøken Tikiøb, kaptajnens datterdatter. Billedet blev malet til 
kaptajn Tikiøb og værnet i familien, så længe der var efterkom
mere. Den falske tradition kan opstå således: En slægtsinteresseret 
ser i handelen et skibsbillede. »Aha! Johanne, det var den skon
nert min far (farfar/oldefar) førte.« Billedet købes og med fast 
hånd skrives på bagsiden navnet på farfaderen, gerne suppleret 
med oplysninger om den storm, de klipper, eller den pakis, der 
truede i en skæbnestund, eller om højdepunkterne i hans karriere. 
Andre slår efter i forhåndenværende kilder og kan derefter med
dele skibets historie eller det meste af en kaptajnsrække. Ofte 
forholder det sig dog således, at billedet slet ikke forestiller det 
skib, man kender af omtale. Enten har det blot samme navn, eller 
skibsbilledet bliver af uvidenhed eller spekulation solgt under et 
falsk navn. 

Kritikløse tilbageslutninger er meget farlige, og bliver billedet 
tilbudt et museum, vil selv museumsfolk være tilbøjelige til at 
betragte en gulnet seddel bag på et billede som værende lige så 
vederhæftig som den hellige skrift. 

Et par aktuelle eksempler fra Handels- og Søfartsmuseet skal 
illustrere problemet. En akvarel erhvervet af museet i 1918 fore
stiller en dansk fregat Johanne Marie ved Vestindien. Skriftfeltet 
under selve billedet er fornyet, men det synes at dreje sig om et 
arbejde af Jacob Petersen før 1820. Med blæk var på bagsiden 
anført fregatskibet Johanne Marie's historie fra 1804 til 1854 i 
store træk og herunder en kaptajnsliste. Listen sluttede med 
giverens navn og en dato. Oplysningerne er korrekte, kun er det 
ikke den store ostindiefarer, Duntzfeldts og Erich Erichsens 
Johanne Marie, der er afbildet, men den kun halvt så store fregat, 
der fra 1814 til 1818 lød samme navn og i disse år gik på Vest
indien. Oplysningerne bag på billedet blev overført til museets 
protokol og gentaget på teksten ved det udstillede billede. Først 
for nylig blev det taget op til revision, da billedet så klart viser 
et mindre skib. 
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Akvarellen af fregat Johanne 
Marie, der på grund af vild
ledende oplysninger blev 
betragtet som en afbildning 
af den store ostindie- senere 
vestind1efarer Johanne Marie 
ex Hester Marie. Billedet har 
nu vist sig at forestille en 
anden fregat af samme navn, 
men kun halvt så stor. 

I 1979 blev museet tilbudt og skænket et oliemaleri af hjul
skibet Slesvig, signeret C. Olsen 1854. På en seddel bag på billedet 
læstes: »Skibet Slesvig, som blev ført af kaptajn, skibsfører i 
marinen, N. N. fra Slesvig til København med Frederik d. Vlls 
lig« (normaliseret). Billedet var en testamentarisk gave fra kaptajn 
N. N.s sønnedatter. En familietradition var vokset op omkring 
dette billede, og enhver ville umiddelbart få det indtryk, at bil
ledet var en gave fra højeste sted til kaptajn N. N. En bemærk
ning om det (for) tidlige årstal forvirrede overbringeren, men først 
senere blev rejst tvivl om skibets identitet. En ting er nu sikker, 
billedet forestiller ikke Slesvig. 

Det er umuligt at komme de mange overdrevne eller forkerte 
familietraditioner til livs, men man kan kun råde museumsfolk 
som private til at udvise sund kritik over for nedskrevne og 
mundtlige traditioner. Man må også sammenligne de givne årstal. 
Hvis familiens skib først blev bygget efter den signerende malers 
død, drejer det sig selvfølgelig om et andet skib af samme navn. 
Forbløffende mange overser årstallet, der gerne står ved malerens 
signatur. 
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