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Vodbinderen i arbejde.



i året 2015 kom opfyldelsen af et længe næret ønske om en 
udstilling om offshore på fiskeri- og søfartsmuseet et skridt 
nærmere. i februar modtog museet den glædelige medde-
lelse, at a.P. møller fonden ville donere 15,5 millioner kro-
ner til at realisere udstillingen ”energi fra havet – dansk 
offshore på nordsøen”. fiskeri- og søfartsmuseet ligger i 
forvejen med sine over 110.000 besøgende om året blandt 
de mest velbesøgte museer i landet. 2015 bød på en lille 
besøgsfremgang på knap 4000. når udstillingen ”energi fra 
havet” åbner i september 2016, vil den gøre museet til et 
endnu mere attraktivt besøgssted.

ligeledes først på året modtog museet meddelelsen om, 
at museets direktør gennem 27 år, morten Hahn-Pedersen, 
ønskede at gå af med udgangen af juni for at nyde sit otium, 
og med udgangen af februar stoppede også museets akvarie-
mester arne sørensen efter 42 års ansættelse. det sætter na-
turligvis sit præg på året, at op mod 70 års erfaring forlader 
huset inden for få måneder. men helheden består. fiskeri- 
og søfartsmuseet har altid være præget af en stærk ånd, så 
museet har kunnet holde samme høje aktivitetsniveau i 2015 
som i årene forud, trods de udfordringer, som udskiftninger 
på nøgleposter giver.

Årets udgave af Sjæk’len rummer traditionen tro artikler 
fra museets mange arbejdsområder skrevet af såvel ansatte 
på museet som eksterne forfattere. om det er direktørskiftet, 
der kalder til at gøre status, eller om det er en tilfældighed, 
skal vi lade være usagt, men i hvert fald er der flere artikler 
i årets udgave af Sjæk’len, der kigger tilbage på nogle af 
de aktiviteter og samarbejder, museet har været involveret i 
gennem tiden. som museum er vores udgangspunkt, at man 
ved at reflektere over fortiden kan blive klogere på nutiden 
og dermed bedre til at navigere ud i fremtiden. det betyder 
ikke, at vi hænger fast i fortiden, tværtimod. Huset er mere 
end parat til at begive sig ud på nye eventyr med en ny di-
rektør i stolen i 2016. 

et museum som fiskeri- og søfartsmuseet er en sam-
mensat virksomhed, og museets medarbejdere varetager et 
utal af opgaver. mange af disse opgaver ville ikke kunne 
udføres uden en lang række samarbejdspartneres og bidrag-
yderes indsats. derfor skal der afslutningsvis lyde en varm 
tak til alle både på og uden for museet, der har ydet en ind-
sats i årets løb. 

Mette Guldberg
Konstitueret direktør

Forord
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Reden ved Helsingør på en travl dag i 1739. Forrest i billedet saluterer et dansk linjeskib et ankommende flagsmykket svensk linjeskib, 
sandsynligvis med en ambassadør ombord. I mellemgrunden nærmere Kronborg ses stedets almindelige vagtskib, som var orlogsfregatten 
HØYENHALD på 30 kanoner. Akvarel af J. L. Bruun, 1739. M/S Museet for Søfart.
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Cordt Gylves Orm
En skippers karriere i dansk vestindiefart i 1700-tallet

Af Erik Gøbel

Det startede rigtig skidt for den unge sømand Cordt Gylves 
Orm, da han skulle afsted på sin første sørejse i 1747. Men 
hans karriere udviklede sig sidenhen alligevel ganske flot. 
Han blev skipper på en række togter, der gik enten direkte 
over Atlanten til Dansk Vestindien eller ad den berygtede 
trekantrute via Guldkysten efter slaver til plantagerne på 
de danske vestindiske øer. Med Orm som eksempel giver 
artiklen et indblik i, hvordan den danske vestindiefart fore-
gik mellem 1747 og 1783.

da vestindisk-guineisk kompagnis fregat Prinsesse 
soPHia magdalena skulle til at afsejle fra køben-
havn den 15. september 1747, skete der noget dramatisk.1 
under folkenes hårde arbejde med at lette anker greb den 
unge matros Cordt gylves orm pludselig sin kniv og stak 
den tilsyneladende ganske umotiveret i siden på en af sine 
helt uforberedte kammerater ved navn johannes johannesøn 
schaale. kniven gik ind i hans venstre side kun en hånds-
bredde fra rygsøjlen. kaptajn andreas thorsen beordrede 
straks Cordt gylves orm sat i arrest på skibet, som dog 
uden videre afbræk i skibsarbejdet afsejlede mod Helsingør, 
hvortil man ankom allerede samme aften.
 næste morgen blev johannes tilset ombord af byens to 
kirurger, som kunne konstatere, at knivstikket heldigvis ikke 
var mere farligt, end at patienten kunne forblive ombord på 
Prinsesse soPHia magdalena. da vinden nu var 
gunstig, stoppede kaptajn thorsen kun kortvarigt ved Hel-
singør, og allerede lidt senere samme morgen saluterede han 
for kronborg og sejlede ud i kattegat på vej mod afrika og 
vestindien ad den berygtede trekantede slavehandelsrute.

 inden fregatten forlod ankerpladsen ud for snekkersten, 
havde kaptajnen imidlertid sendt en jolle i land med Cordt 
gylves orm i benlænker og med besked til magistraten i 
Helsingør om at tage sig af det først fornødne med hensyn 
til misdæderen.
 man indkaldte straks samme dag Helsingør byting og 
afhørte orm. nu kom det frem, at han intet som helst hav-
de imod johannes schaale, men at han havde stukket ham 
med kniven netop for at blive sat i land og dermed undgå 
at komme med på det lange togt.2 man måtte regne med, at 
rejsen ville komme til at vare halvandet år, og at dødelig-
heden blandt søfolkene ombord ville komme til at andrage 
op imod en tredjedel.3 Cordt gylves orm forklarede, at han 
ganske vist frivilligt havde taget hyre som matros på vest-
indisk-guineisk kompagnis skib, men at han havde fortrudt 
kort efter, da han ikke var vant til livet til søs. Han havde 
haft arbejde ved flådens modelkammer i københavn,4 og vi 
må antage, at arbejdet med skibsmodellerne har været for-
holdsvis let i fysisk henseende og tilladt ham at komme hjem 
hver aften. Han fortalte bytinget, at han var ”ungefær 24 år 
gammel”, og at han var født i Helsingør.5 Hans fader havde 
været ærtemåler ved Proviantgården i københavn. da orm 
havde bedt kaptajn thorsen om at slippe for at komme med 
på trekanttogtet, havde denne blankt afslået og truet den for-
tvivlede unge mand med en streng straf. da ”blev han så 
melankolisk og desperat, at da de i går ved middagstide let-
tede anker fra Københavns rhed, tog han sin kniv og dermed 
stak forommeldte matros, som stod hos hannem for ved spil-
let på skibet, og kunne han ikke sige, at denne matros dertil 
havde gjort hannem nogen slags årsag, men det skete alene 
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af desperation, siden han ikke sin demission kunne erholde. 
Nu ellers, da han var kommen til sig selv igen, fortrød han 
hjertelig denne gerning og ønskede, at det aldrig var sket”.
 bort med skibet sejlede nu hans køjeklæder, en blå frak-
ke med tilhørende vest, en blåstribet busseronne, en sejl-
dugstrøje og bukser – foruden en kiste, hvori var 12 rigs-
daler i rede penge, et par sko og et par knæspænder samt et 
halsspænde af sølv, endvidere et par blå klædesbukser, en 
damaskes vest, fem skjorter og et par silkestrømper samt et 
par støvler, et par sko og fire par strømper. selv om dette, 
sammen med det tøj, han var iklædt, udgjorde alt, hvad han 
ejede og havde, må vi sige, at i sammenligning med, hvad 
mange andre matroser på tidens langfarter medbragte, var 
Cordt gylves orm ganske velforsynet. efter garderoben at 
dømme var han ikke nogen helt almindelig matros.
 dér stod nu byen Helsingør med en dem uvedkommen-
de arrestant. efter stiftsbefalingsmandens råd skrev bystyret 
den 26. september 1747 til vestindisk-guineisk kompagni i 

københavn og spurgte, om de selv ville afhente delinkven-
ten, eller om byen skulle sørge for at få ham transporteret til 
hovedstaden.6 resultatet blev, at kompagniet udvirkede, at 
orm den 9. oktober 1747 blev overført fra byens arrest til 
det kongelige vagtskib i sundet ud for Helsingør. regningen 
for de tre uger og to dage i byens arrest for forplejning og 
halm til at ligge på blev på 2 rigsdaler 2 mark 14 skilling, 
idet magistraten var storsindet nok til hverken at tage sig be-
talt for andre udgifter i forbindelse med arrestopholdet eller 
for afholdelsen af ekstraretsmødet.
 søløjtnant g. j. dilleben7 havde så orm i arrest på vagt-
skibet, som var orlogsfregatten rÅen. men allerede efter 
en uges tid var arrestanten sendt til københavn, sandsynlig-
vis per skib, og vestindisk-guineisk kompagni anmodede 
byfoged lorentz fischer om at lade orm hensidde i hoved-
stadens arresthus, indtil sagen mod ham kunne afgøres.
 det har ikke været rart for den unge mand at tænke på, 
hvad skibsartiklerne sagde om straffen for knivstikkeri.8 
”Hvem der ombord på kompagniets skibe drager kniv el-
ler værge med vred hu at gøre sin næste nogen skade, om-
endskønt ingen skade gøres, da skal den samme med kniven 
slåes igennem hånden til masten, og skal han stå så længe, 
indtil han drager kniven igennem hånden, og derforuden 
have forbrudt to måneders gage. – Sårer han nogen, da skal 
han drages under kølen, og derforuden have forbrudt seks 
måneders gage... Dette holdes for livsstraf”.9

 uheldigvis blev Prinsesse soPHia magdalenas 
trekantrejse langvarig, selv om skibet var helt nybygget på 
andreas bjørns værft på Christianshavn. fregatten var på 
96 kommercelæster (cirka 250 tons) og havde en længde af 
93 fod (29 meter).10 man hentede en slaveladning i guinea, 
hvorfra skibet afsejlede den 23. maj 1748, og efter at have 
afleveret slaverne og indtaget en returladning i dansk vest-
indien, måtte man på hjemvejen gå i havn i norge fra den 12. 
december 1748. først den 14. april 1749 stod skibet øresund 
ind, og tre dage efter ankom man til københavn med en last 
råsukker.11 i alt havde rejsen således varet næsten 20 måne-
der – lidt længere end det sædvanlige halvandet år.12

 to dage efter hjemkomsten indgav johannes johannesøn 
schaale, som var ham, der var bleven stukket, en skriftlig er-

En typisk dansk vestindiefarer var FRIDERICA på 102 kommer-
celæster og ejet af rederiet Fabritius & Wever i København. Huk-
kerten foretog 12 rejser direkte til Dansk Vestindien 1757-1772. 
Derpå anskaffede rederiet et nyt skib med samme navn, som gjorde 
11 vestindietogter 1773-1783, fortrinsvis til Sankt Croix. Gouache 
af Frederik Wessel Munck, omkring 1780. M/S Museet for Søfart.
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klæring til kompagniets ledelse. Heri bad han om, at orm 
måtte sættes på fri fod, da knivstikkeriet var sket ”udi raseri13 
af ham og aldrig af nogen forsætlig ondskab”, og da schaale 
for længst ”har tilgivet ham samme ringe forseelse”.
 den 28. april 1749 skrev orm selv til direktionen for 
kompagniet og bønfaldt om at blive sat fri. Han gjorde op-
mærksom på ”min i skibet påkommende svaghed”, som be-
virkede vildelsen; desuden fremhævede han, at schaale hav-
de forligt sig med ham; og endelig ville han – som ung og 

fattig – gerne være sit fædreland til nytte, for eksempel ved i 
den tilstundende sommer at ”erhverve noget ved søfarten til 
føde og klæde”. selvsamme dag bad kompagniets direktører 
om at få sat den unge mand på fri fod fra arresthuset, hvor 
han således kom til at sidde godt og vel halvandet år.
 selv om det ikke umiddelbart så ud som en lovende be-
gyndelse på et liv til søs, skal vi i det følgende se, at han 
faktisk kom til at gøre endda ganske fin karriere i vestindie-
farten.

Havnepladsen i Christiansted på Sankt Croix. Råsukkeret leveredes fra plantagerne i store tønder, som fra pladsen blev rullet ind på væg-
ten i vejerboden. Det er den lille mørkebrune bygning med de store porte bagerst til venstre i billedet. Efter toldbehandling blev tønderne 
prammet ud til de ventende skibe på reden, hvorfra råsukkeret blev sejlet til Danmark til raffinering. Akvarel af H. G. Beenfeldt, 1815. 
Rigsarkivet, Kort- og tegningssamlingen, Rentekammeret 337, 211b.
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I sukkerfart
om Cordt gylves orms allertidligste karriere inden kniv-
stikkeriet véd vi, at han allerede som syttenårig i 1741 var 
aflønnet af vestindisk-guineisk kompagni; men vi véd ikke, 
hvilken stilling han bestred.14 og som nævnt var han i en 
periode op til 1747 beskæftiget ved flådens modelkammer.
 efter at være løsladt fra arresthuset i 1749 er orm sand-
synligvis stukket til søs. i hvert fald finder vi ham igen som 
interim skipper (efter den tidligere kaptajns død) på fregat-
ten jægersborg, som den 24. november 1755 afsejle-
de fra sankt thomas. skibet var bygget 1746 på andreas 
bjørns værft på Christianshavn, det havde en drægtighed på 
95 kommercelæster (cirka 250 tons), det var 91 fod (28 me-
ter) langt, og det var armeret med 20 kanoner.15 jægers-
borg var tidligere samme år sejlet direkte til dansk vest-
indien med embedsmænd og andre passagerer i forbindelse 
med vestindisk-guineisk kompagnis opløsning og koloni-
ens overgang til kongelig administration.16 Hjemrejsen gik 
imidlertid ikke godt, for 29. februar 1756 måtte orm skrive 
hjem fra tenby på sydkysten af Wales, at han en måneds tid 
forinden var kommet til at sejle ind i ”den forkerte kanal” – 
altså at han i stedet for at ramme den engelske kanal havde 
holdt for meget nordpå og var kommet ind i bristol Channel. 
desuden var der undervejs sket stor skade såvel på kongens 
ladning af råsukker som på skibet.17 en anden kaptajn over-
tog kommandoen og sejlede den 6. august 1756 skibet ”i 
god stand” videre hjem mod københavn.
 orms fejlnavigation blev imidlertid ikke lagt ham til va-
rig last hos rentekammeret, som i perioden 1754-1760 stod 
for statens besejling af dansk vestindien. Han blev i hvert 
fald forhyret igen i 1759 som styrmand på kronPrins 
CHristian til sankt thomas (og måske også på et eller 
flere togter i mellemtiden). igen døde den oprindelige kap-
tajn, og som skipper på rejsen hjem fra vestindien fik orm 
ansvar for en offentligt ejet ladning, bestående af blandt 
andet 494 fade brunt råsukker, 13 baller bomuld og 10 ma-
chenilletræer,18 samt for privat fragt af 216 fade sukker, tre 
baller bomuld og en tønde kaffebønner. sukker transporte-
redes i store tønder, ofte kaldet fade eller oksehoveder, der 
som regel vejede omkring 400 kg hver. På hjemrejsen blev 

Efter hver rejse aflagde kaptajn Orm regnskab over for sin reder. 
Således også efter rejsen, som sluttede ved ankomsten til Køben-
havn den 3. juni 1774. Brevet hér illustrerer den sædvanlige 
procedure, som var, at Generaltoldkammeret derpå gennemgik 
regnskabet og i såkaldte antegnelser gjorde bemærkninger dertil. 
Derpå besvarede Orm de fremførte spørgsmål og udbad sig sam-
tidig en endelig kvittance (godkendelse) for sit regnskab. Rigsar-
kivet, Generaltoldkammeret, Vestindiske og guineiske sager 223, 
J.nr. 340/1774.
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man på grund af det hårde vintervejr og frygt for is i danske 
farvande nødt til at ligge fra 14. december 1759 og godt tre 
måneder frem i kleven ved mandal i norge.19 først den 5. 
april 1760 nåede man københavn.20

 et sådant ophold i norsk havn var almindeligt forekom-
mende blandt vestindiefarerne, og Cordt gylves orm blev 
da også kort efter hjemkomsten bedt om at sørge for istand-
sættelse af kronPrins CHristian, så skibet kunne 
være sejlklart inden seks uger til dansk vestindien og re-
tur. Hver dag skulle han have opsyn med arbejdet, arbejds-
mændene og de forbrugte materialer. desuden skulle han 
anskaffe nødvendigt inventar til skibet samt udarbejde rulle 
over mandskabet og dets hyrer og proviantering for 12 må-
neder.21 ved kongelig resolution af 24. juni 1760 blev orm 
udpeget til kaptajn på den forestående rejse.22

kronPrins CHristian var et mellemstort skib på 
120 kommercelæster (cirka 310 tons), og det passerede Hel-
singør den 8. september 1760 destineret til sankt thomas.23 
efter et ganske kort ophold på orkneyøerne den 27. sep-
tember fortsatte man vestover forbi det farlige klippeskær 
rockall, som sigtedes den 13. oktober. da skibet havde 
krydset atlanten den 25. november, blev man prajet af to 
franske kapere, og dagen efter fik orm landkending af den 
vestindiske ø desirade. den 29. november kunne man lade 
ankeret falde i den gode naturhavn ved Charlotte amalie på 
sankt thomas. kronPrins CHristian havde ikke haft 
væsentlig sygdom eller dødsfald ombord, men kaptajn orm 
havde haft sine problemer med passagererne, som fortrins-
vis var militærfolk og embedsmænd. de fine herrer var sær-
deles utilfredse med forplejningen og lod deres vrede over 
den beskedne og ensformige skibskost gå ud over kaptajnen, 
som efterhånden opgav at spise sammen med dem i kahyt-
ten. med de menige folk var der derimod ingen problemer 
før ankomsten til sankt thomas. men vel ankomne dertil 
”holdt de et uregerligt ståhej ombord, thi alle officererne 
var taget i land, som skulle have dem under kommando”.24 
først efter en uges ballade blev folkene sat i land – den ene 
halvdel på sankt thomas, den anden blev overført til sankt 
Croix. forinden var tre matroser deserteret fra skibet og sej-
let afsted med en engelskmand.

udlosningen af kronPrins CHristian blev påbe-
gyndt den 16. december og omfattede blandt andet ammuni-
tion samt mursten og kanoner, der havde fungeret som bal-
last på udrejsen. returladning var der dog ikke umiddelbart 
at få, da de kongelige pakhuse var næsten tomme, og man 
derfor måtte afvente årets sukkerhøst, som imidlertid skulle 
være parat til udskibning i juni.25

Danmarks største sukkerraffinaderi lå på Christianshavn, hvor 
det fungerede fra 1729. I den massive bygning raffinerede man 
det vestindiske råsukker og lod derpå sukkeret stå til afdrypning, 
inden de færdige sukkervarer kunne sælges til indenlandsk konsum 
eller eksporteres. Et beskedent detailsalg af raffineret sukker, kan-
dis og sirup skete fra en lille salgsbod ved raffinaderiet. Rigsarki-
vet, Vestindisk-guineisk Kompagni 161.
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det gik ikke desto mindre særdeles trægt med at få re-
turlasten leveret. orm var bekymret over sendrægtigheden, 
der kunne komme til at betyde, at han skulle gennemsejle 
de nordlige farvande i de kolde og stormende efterårs- og 
vintermåneder. trods flere både mundtlige og skriftlige ryk-
kere til sekretrådet var kronPrins CHristian først til-
ladet den 8. august 1761, hvor skibet lå ”ganske sejlklar”. 
alligevel måtte vor efterhånden stærkt utålmodige kaptajn 
vente endnu halvanden uge på sekretrådets udklareringsdo-
kumenter, inden han kunne afsejle. ladningen bestod denne 
gang af 144 oksehoveder og 71 mindre tønder råsukker og 
fem baller bomuld for kongelig regning, foruden 496 okse-
hoveder og fem tønder sukker, fem bomuldsballer, otte fade 
ung rom (kaldet kill devil) og 11 fustager og 23 sække kaffe 
som privat fragtgods. igen følte skibsrådet sig nødsaget til 
at beslutte at tilbringe vinteren i arendal i norge. til køben-
havn ankom man først 12. maj 1762.26

På den tid ejede Cordt gylves orm en ejendom i borger-
gade i københavn (på hjørnet af den nu forsvundne Helsin-
gørsgade). Her boede han – når han var hjemme – sammen 
med sin kone elisabeth margrethe orms og en sekstenårig 
søsterdatter ved navn johanne Helgensdatter. i ejendommen 
boede desuden seks familier til leje.27

På ny fik Cordt gylves orm ordre om at få skibet re-
pareret, så det kunne være sejlklart ultimo oktober 1762 til 
endnu en rejse til sankt thomas med ham selv som fører.28 
den 7. december 1762 betalte skibet sin øresundstold; men 
fem dage senere havde man et ”vanheld” ved læsø, hvor-
ved skibet sprang alvorligt læk. orm måtte derfor først søge 
kortvarigt ind til den nærliggende svenske havn i marstrand 
og dernæst gå til norsk (indenlandsk) havn for at udlosse 
ladningen og reparere fartøjet snarest muligt. ved lynge 
nær arendal lå man så helt indtil april året efter.29 På vejen 
over atlanten indtraf meget vindstille og skiftende vinde, 
desuden døde en af matroserne, og en del af besætningen 
blev angrebet af skørbug. man ankom til sankt thomas 16. 
juni 1763 og lossede straks ladningen, der bestod af brædder 
og fødevarer som saltet oksekød, røget flæsk, smør, rug- og 
hvedemel, gryn, ærter, salt og eddike. ballasten udgjordes af 
60.000 mursten, som kunne bruges ved byggerier i kolonien.

derimod gik det igen kun ganske langsomt med at få 
en returladning ind. i orms instruks stod ellers, at han højst 
måtte ligge 60-70 døgn i vestindien, og at han skulle have 
en returlast på op mod 500 fade sukker. endnu da fristen 
udløb den 26. august, var orms skib ikke fuldlastet, men lå 
stadig og ventede på at få mere sukker ombord.30 kron-
Prins CHristian må alligevel være kommet afsted ikke 
længe derefter, for den 21. november 1763 noterede man i 
øresundstoldregnskaberne, at orm passerede Helsingør på 
vej til københavn med en ladning sukker.31

i løbet af vinteren blev orms skibsregnskab som sæd-
vanlig revideret og godkendt, og han og pakhusforvalter 
brandorph fik ordre om at få kronPrins CHristian 
sejlfærdig til endnu en tur til dansk vestindien med orm 
som fører.32

Han sejlede ud af øresund den 6. maj 176433 og ankom 
planmæssigt til sankt thomas den 8. juli, hvor han i løbet af 
en halv snes dage udlossede sin ladning, som bestod af 54.050 
mursten og 14 tylvter34 brædder, foruden proviant til de mili-
tære på øerne (71 tønder saltet oksekød, 80 tønder røget flæsk, 
107 små tønder smør og 14 tønder rugmel) og til de konge-
lige søfolk i vestindien (kød, flæsk, smør, skibsbrød, mel, 
talg, ærter, gryn, salt, eddike og brændevin, i alt 203½ tønde).

men denne gang løb den erfarne kaptajn orm ind i sær-
ligt store problemer med at få leveret en returladning.35 den 
skulle på ny omfatte mindst 500 fade råsukker, men ved an-
komsten var der kun fire at finde i de kongelige pakhuse. 
den lokale regering, sekretrådet, som skulle levere ham re-
turladningen, forsikrede orm, at man nok skulle sørge for, 
at han fik sin fulde ladning senest i begyndelsen af oktober. i 
den første uge af august fik han endelig leveret 79 fade. den 
20. i samme måned havde han i alt fået 131 fade, og den 29. 
september var der efterhånden indskibet 204 fade for kon-
gelig regning samt 29.030 pund (cirka 15 tons) pokkenholt36 
som privat fragtgods. skønt mange private skibe i disse 
måneder blev lastet og sendt til danmark, lå kronPrins 
CHristian endnu 30. september 1764 i sankt thomas og 
ventede på, at sekretrådet skulle skaffe meget mere sukker. 
kaptajn orm havde derfor følt sig nødsaget til at indgive til 
byfogeden i Charlotte amalie den 15. september en officiel 
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protest over generalguvernøren og sekretrådet, da han havde 
overskredet sin maksimale liggetid på 70 døgn – og ikke 
engang havde udsigt til snart at være fuldlastet.

Hvornår kronPrins CHristian endelig kunne af-
sejle fra sankt thomas vides ikke. men skibet kom ikke til 
københavn før i juli 1765.37 efter udlosning og aftakling 
blev skibet forhalet til skibsbygmester ole gads plads på 
Christianshavn. Pakhusforvalter brandorph mente, at skibet 
behøvede ny fyrrehud og eftersyn af den faste forhudning, 
foruden kalfatring og sædvanligt eftersyn af blandt andet 
master og rigning.

der skete nu det, at kronPrins CHristian i som-
meren 1766 blev solgt af generaltoldkammeret til det ny-
oprettede guineisk kompagni, der skulle overtage besej-
lingen af forterne på guldkysten og slavehandelen under 
dannebrog over atlanten. efter at have gjort fire rejser til 
vestindien som fører af skibet var Cordt gylves orm, som 
han selv skrev, nu blevet brødløs. Han ansøgte derfor i juni 
1766 om enten en pension fra det offentlige for sig og sin 
familie eller ansættelse i kongelig tjeneste til lands eller 
vands. generaltoldkammeret svarede ved at anbefale ham 
overfor direktionen for guineisk kompagni, der jo havde 

overtaget hans skib.38 kompagniet omdøbte straks skibet til 
fredensborg (efter et af forterne på guldkysten), men 
ses ikke at have ansat orm trods de pæne ord om ham.39

Paketbådfører for Generaltoldkammeret
nogle år efter genfinder vi Cordt gylves orm i november 
1769, hvor føreren af den vestindiske paketbåd sankt 
CroiX var blevet svagelig, og orm derfor anmodede om 
at få lov til at træde i hans sted. generaltoldkammeret imø-
dekom ansøgningen,40 og hermed begyndte et nyt kapitel i 
orms karriere. en paketbåd var betegnelsen for et skib, som 
regelmæssigt bragte passagerer og post og i mindre grad 
fragtgods frem og tilbage mellem bestemte havne. Paket-
farten på tropekolonierne blev besørget af den danske stat.
 sankt CroiX havde en drægtighed på 46 kommerce-
læster (cirka 120 tons) og hørte dermed til de mindre fartø-
jer i vestindiefarten, (hvor den gennemsnitlige drægtighed 
var præcis dobbelt så stor).41 Paketbåden var bygget i 1762 
af bygmester ole gad for kongens regning på etatsrådinde 
Wevers værft i københavn. den var 68 fod lang, 21 fod bred 
og 11 fod dyb (21 x 6,2 x 3,5 meter), og den var armeret 
med seks kanoner og seks falkonetter.42 bådens inventarium 

Skibsbygmester Frederik Michael Krabbes tegning af snit, plan og aptering af paketbåden SANKT CROIX. Den løb af stabelen den 11. 
august 1762. Tegningen viser blandt andet også chefkahytten agter og lastens indretning. Forude ses den store jernkabys. Rigsarkivet, 
Kort- og tegningssamlingen, Søetaten G 4064.
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omfattede godt og vel 300 poster, fordelt på de ansvarlige: 
kaptajnen (først og fremmest kahytsinventar, medicinkiste), 
styrmanden (sejl, flag, navigationsinstrumenter), bådsman-
den (ankre, værktøj, pumper, nagler, tove, skydevåben), 
tømmermanden (træ, søm), kokken (køkkentøj) og buttele-
ren (proviant). ved afsejling, eksempelvis i sommeren 1773, 
blev sankt CroiX sat i stand, så master, stænger, ræer og 
rundholter samt stående og løbende gods og alle blokke og 
fald var i behørig stand.43

 man medbragte omkring 70 forskellige slags fødevarer. 
vigtige var de – i vore dages mål – godt 600 kg hårdt skibs-
brød og 460 kg saltet oksekød og 300 kg smør (alt sammen 
sikkert meget hårdt saltet af hensyn til holdbarheden). af 
skibsøl var der 17.000 liter og af dansk kornbrændevin 260 
liter. for de fine folk, der spiste i kahytten hos kaptajnen, 
kunne der serveres delikatesser som røget oksetunge, -lår og 
-bryst, ledsaget af franske vine og fransk brændevin (cog-
nac). deres mad kunne krydres med kanel, safran, muskat, 
kardemomme eller nellike, og de kunne nyde en kop sort 
eller grøn te med sukker. for at forebygge skørbug ombord 
medbragte man adskillige grøntsager og surkål, og samme 
formål tjente det friske kød i form af levende dyr ombord: 
24 høns, 16 ænder, fire gæs og tre unge svin.
 besætningen bestod af 16 mand, nemlig kaptajn orm, 
overstyrmand, understyrmand, bådsmand, tømmermand og 
kok, foruden otte matroser, en koksmat og en dreng. de må-
nedlige hyrer gik fra orms 24 rigsdaler til skibsdrengens 
bare to eller tre rigsdaler. På rejserne var som regel desuden 
et par passagerer med.44

 i kahytten spiste kaptajnen sammen med over- og un-
derstyrmanden samt eventuelle passagerer. disse kunne for 
eksempel være en jordemoder, en officer eller ofte embeds-
mænd. indlogeringen ombord måtte ske ”efter skibets lej-
lighed”45 – så havde man ikke lovet for meget. flertallet af 
besætningen blev forplejet i henhold til spisetaksten. denne 
angav nøje afmålte kvanta af flæsk, kød, tørfisk, smør, gryn, 
ærter, brød, brændevin og øl, foruden lidt olie, eddike og 
svedsker, som dog ”ikke er nogen ordinær spise”.46

 som fører af paketbåden gjorde Cordt gylves orm en 
rejse hvert år fra 1769 til 1773.47 rejserne gik til det nye 

I kahytten på paketbåden spiste kaptajn Orm sammen med over- og 
understyrmand og eventuelle passagerer, som der ofte var et par 
stykker af. Dette – og indkvarteringen – havde Generaltoldkam-
meret bestemt 1772 ved sin anordning. Underofficerer og menige 
ombord spiste, hvor de fandt det mest praktisk. Deres ugentlige 
ration bestod af 2½ pund kød og flæsk, 1½ pund tørfisk, 1 pund 
smør, foruden gryn, ærter, brød, brændevin, øl og vand. Derimod 
var olie, øleddike og svesker ”ikke nogen ordinær spise”. Rigsar-
kivet, Generaltoldkammeret, Vestindiske og guineiske sager 482.
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regeringssæde i Christiansted på sukkerøen sankt Croix; 
returladning kunne indtages i Christiansted eller frederik-
sted, eventuelt på sankt thomas, hvor man i så fald tillige 
kunne hente breve og tage dem med til danmark. der var 
stadig problemer med rettidigt at få leveret sukkerlast, især 
da fristen for ophold i vestindisk havn for paketten var sat 
til kun fire-fem uger, og rejserne i det hele taget skulle gen-
nemføres så hurtigt som muligt, blandt andet af hensyn til 
brevposten ombord.48

 med ombord på sankt CroiX fik kaptajnen altid en 
masse papirer.49 det drejede sig om latinsk og algiersk sø-
pas, kaptajnsinstruks, spisereglement og anordning, mand-
skabsrulle, seks protokoller til at føre undervejs, skibsin-
ventarium, ladningsliste, københavnsk toldseddel, traktat 
og reglement vedrørende algierske søpas, plakat om føring, 
skibsartikler50 og endelig skibets bil- og målebrev.
 som nævnt var en af paketbådens vigtigste opgaver at 
sørge for postbefordringen, og for eksempel ved afsejlin-
gen i 1773 medbragte man 26 breve og en pakke – blandt 
andet brev fra generaltoldkammeret til sekretrådet på sankt 
Croix og til rådet på sankt thomas, og til forskellige em-
bedsmænd på øerne var der officielle skrivelser fra general-

toldkammeret, rentekammeret, overskattedirektionen og 
bjergværksdirektoriet. et par breve må nok betegnes som 
mere eller mindre private – et fra grev moltke til vicekom-
mandant H. l. e. schimmelmann på sankt Croix og et fra 
købmand lycke til agent johannes kragh på sankt thomas. 
den enlige pakke var sendt fra en fuldmægtig Harding til 
sognepræsten bølle rørdam på sankt thomas; men hvad 
der var i den, véd vi ikke.
 de fleste rejser forløb helt efter planen, hvilket betød en 
udrejse på tre måneder, et ophold i dansk vestindien på tre 
måneder og en hjemrejse på næsten tre måneder, i alt altså et 
fravær på otte-ni måneder. men et enkelt togt blev dog gan-
ske dramatisk og forsinket.51 efter at være stået øresund ud 
den 11. juni 1773 ankom paketbåden velbeholden til sankt 
Croix 7. august. man var tilladet 19. september, gik til sankt 
thomas efter post og derfra hjemefter den 24. september. 
efter to uger med føjelig vind og vejr løb sankt CroiX 
et godt stykke nordøst for bermuda en aften ind i en heftig 
orkan, og man bjærgede ufortøvet alle sejl. for takkel og tov 
krængede skibet alligevel så meget, at halvdelen af storlu-
gen kom under vand. da skibet i den situation ikke ville rej-
se sig igen, blev det besluttet at kappe masten overbord med 

Paketbåden SANKT CROIX blev bygget i 1762 for offentlig regning. Her ses tegninger til dens smukke tidstypiske ornamentering af galio-
nen og agterskibet. Chefskahyttens vinduer er omgivet af to havmænd med treforke, foruden kong Frederik den Femtes kronede navneciffer 
og skibets navn. Rigsarkivet, Kort- og tegningssamlingen, Søetaten G 2882.
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stående og løbende gods for at redde skib, mandskab og last. 
da masten var kappet bort, rejste skibet sig heldigvis igen, 
men med en masse vand i kahytten, og snart slog en mægtig 
brodsø båd og chalup overbord sammen med forskelligt an-
det, som ellers var fastsurret på dækket. da orkanen løjede 
af, lå masten med rigningen uheldigvis stadig inde under 
skibet og stødte meget voldsomt imod det slingrende skrog 
i den svære sø. man kunne ikke komme til at kappe rejsnin-
gen helt fri, men måtte vente på, at tovværket selv sled sig 
i stykker mod kølen, og det hele endelig forsvandt efter en 
lang skrækkelig nat. lykkeligvis holdt skroget tæt, så orm 
og hans besætning kunne koncentrere sig om at få rejst tre 
stænger som små nødmaster, ”alle skrøbelige og svage”. 
med denne nødrejsning returnerede havaristen ganske lang-
somt til sankt Croix, hvortil man endelig ankom igen den 
22. november efter hele seks uger og to dages forgæves sej-
lads. efter reparation og fornyet hjemrejse fik man endelig 
den 1. juni 1774 kronborg om styrbord – efter et års fravær 
fra danmark.
 da besætningen med vilje havde tilføjet skibet skade 
(ved at bortkappe mast og rig) for at undgå endnu større 
økonomisk tab ved et totalhavari, var der tale om såkaldt 
havari grosse eller fælleshavari, og tabet derved skulle der-
for bæres i fællig af alle med økonomisk interesse i skib 
eller ladning. kaptajn orm skulle også personligt bidrage, 
da han ombord havde 12 fade råsukker som privat fragtfrit 
føringsgods. Hans bidrag til godtgørelsen blev opgjort til 
136 rigsdaler 89 skilling.52 i alt blev skaden opgjort til 739 
rigsdaler af skibets værdi (på 4.000 rigsdaler), 237 rigsdaler 
af fragten (på 1.284 rigsdaler) og 1.669 rigsdaler af ladnin-
gen (på 9.037 rigsdaler). orm anførte imidlertid, at han også 
havde lidt skade på helbred og klæder, og at han i øvrigt ikke 
havde råd til at betale sin del af havarigodtgørelsen. Han 
ansøgte derfor om at måtte blive fri for at betale, hvilket 
generaltoldkammeret anbefalede, og kongen allernådigst 
accepterede.53

 Hér må lige indskydes en bemærkning om føring. for-
tjeneste ved køb og salg af privat føringsgods udgjorde ofte 
et meget væsentligt tilskud til kaptajnens hyre (og de an-
dre officerers ombord). På vestindisk-guineisk kompagnis 

skibe fra danmark til vestindien måtte kaptajnen således 
medføre en ikke specificeret mængde handelsvarer for egen 
regning, når blot ikke de tog pladsen op for kompagniets 
egne varer på det som regel langtfra fuldlastede udgående 
skib. På hjemrejsen derimod var kaptajnen bevilget føring 
i form af 400 pund råsukker pr. læst, skibet var drægtigt54 – 
som fører af et skib på størrelse med sankt CroiX på 46 
læster beløb det sig altså til 18.400 pund eller hele ni tons. 
med en auktionspris i københavn på 7 skilling pr. pund gav 
dette en flot salgspris på 1.350 rigsdaler. i andre tilfælde 
blev skibsofficererne i stedet for egentlig føring lovet pæne 
pengepræmier for at få dem til agere så fordelagtigt som 
muligt på rederens vegne. for eksempel var det almindeligt, 
at kaptajner i trekantfarten modtog 2 eller 2½ procent af den 
samlede auktionspris ved salget af slaverne i vestindien som 
præmie, og ved sukkerfarterne hjem fra dansk vestindien 
fik han typisk ½ rigsdaler som belønning for hvert fad suk-
ker, han bragte sikkert til københavn.55 de ladninger, som 
orm havde fragtet hjem på de fem rejser med paketbåden 
sankt CroiX, bestod hovedsagelig af råsukker for kon-
gelig regning – i alt 543 fade, hvortil kom sandsynligvis 
omkring 90 fade som gods for privat regning, blandt andet 
orms eget føringsgods. Hertil kom lidt rom, bomuld, kaf-
febønner og konfekt.56

 medens paketten lå i københavn den følgende vinter, 
førte orm som sædvanlig tilsyn med den næsten dagligt og 
sørgede for lapsalving inden- og udenbords samt anden nød-
vendig vedligeholdelse.57 men han kom ikke ud at sejle med 
paketbåden igen.
 i foråret 1776 afhændedes fartøjet til den kongelige 
grønlandske Handel.58 orm havde da været i kongelig tje-
neste siden 1758 og som kaptajn forestået ni rejser til dansk 
vestindien, men havde nu ”ligget stille i tvende år uden 
ringeste fortjeneste”, som han skrev til generaltoldkam-
meret, idet han bad om økonomisk støtte til sig selv og sin 
familie.59 kammeret reagerede tilsyneladende ikke på hans 
ydmyge henvendelse, så da han stadig ikke havde fundet no-
gen beskæftigelse, anmodede orm den 24. november 1777 
på ny om hjælp, idet han stadig var uden indtægt. Han havde 
erfaret, at hans paketbåd nu igen skulle til vestindien for 
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generaltoldkammeret, og han ville naturligvis gerne være 
dens fører.60 men heller ikke denne gang blev han antaget.

Karrierens sidste år
om Cordt gylves orms liv i land véd vi ikke meget; men 
da hans hustru elisabeth margrethe, født kruuse, døde, blev 
deres indbo i lejligheden i borgergade registreret af køben-
havns skiftekommission den 24. april 1778.61 blandt andet 
omfattede lejligheden på første sal to stuer, et værelse og et 
veludstyret køkken, medens der på anden sal var endnu et 
par værelser. i stuen mod Helsingørsgade fandtes to spejle 
i forgyldte rammer, tolv skilderier, fire borde, syv stole og 
en seng med omhæng, og desuden var der fire fag gardi-
ner. i det lille værelse var der også en stor seng med rigeligt 

sengetøj. i stuen mod borgergade rådede orm over spejle, 
blåmalet bornholmerur, hele tredive billeder, dragkiste, cha-
tol, guldlæderstole, kanapé og tebord, foruden en temaskine 
af kobber, otte par tekopper, en kaffekande af messing, tre 
spølkummer og tre puncheboller. især denne fine stue vid-
ner om, at familien har klaret sig pænt, selvom orm til tider 
havde problemer med at finde hyre.
 det ser ud til, at Cordt gylves orm ikke sejlede på vest-
indien i perioden 1775-1781.62 men den efterhånden snart 
tresårige kom afsted endnu en gang. med de voldsomt op-
hedede konjunkturer for neutral skibsfart under den ame-
rikanske uafhængighedskrig etablerede man et østersøisk-
guineisk Handelsselskab i københavn i sommeren 1781.63 
selskabet var statsligt ledet, og det skulle blandt andet ad-

Fort Christiansborg var det danske hovedkvarter på Guldkysten. Her lå slaveskibene ved den havneløse kyst med den stærke brænding og 
fik deres levende last ombord. Overfarten derfra til Vestindien varede to-tre måneder, og i gennemsnit døde hver sjette slave undervejs. 
Rigsarkivet, Danske Kancelli G 122.
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ministrere forterne på guldkysten og stå for slavehandelen 
under dannebrog mellem guinea og vestindien. tiderne var 
så gunstige, at alene i året 1782, da det hele toppede, udsted-
tes søpas til 217 rejser direkte til dansk vestindien og til 11 
rejser ad trekantruten.64

 så den erfarne orm – der allerede ved skifteforretningen 
i 1778 var blevet betegnet som ”forhenværende skibskap-
tajn” – blev fundet frem igen. østersøisk-guineisk Handels-
selskab hyrede ham som fører af den helt nybyggede fregat 
grev moltke på 119 kommercelæster (cirka 310 tons), 
konstrueret af skibsbygmester erik eskildsen og navngivet 
efter et af direktionsmedlemmerne. ifølge bilbrevet var di-
mensionerne: 104 fod langt, 26 fod 7 tommer bredt og 10 
fod 7 tommer dybt (33 x 8,4 x 3,3 meter).65 skibet fik ud-
stedt søpas den 20. april 1782 med orm som kaptajn og de-
stineret ad trekantruten til guinea efter slaver til vestindien 
og derfra hjem igen.66 orm tog 511 afrikanere ombord ved 
de danske etablissementer i afrika, undervejs over atlanten 
døde 93 af slaverne (18 procent) – nogenlunde som normalt 
på mellempassagen.67 søpasset blev tilbageleveret i køben-
havn efter endt rejse 27. december 1783. dermed var Cordt 
gylves orms lange karriere til søs tilsyneladende slut. Han 
var da lige omkring 60 år gammel, men er antagelig død kort 
efter.68

 afsluttende må man sige, at orm fik en ganske pæn kar-
riere i vestindiefarten, selvom begyndelsen med hans kniv-
stikkeri bestemt ikke havde set lovende ud. en stilling som 
kaptajn i farten på dansk vestindien og guinea, endda som 
fører af den kongelige paketbåd, blev betragtet som særde-
les respektabel. På mange måder kan hans lange liv til søs 
tjene som illustration af, hvordan især vestindiefarten under 
dannebrog foregik mellem 1747 og 1783.

Noter
1. rigsarkivet (herefter forkortet ra), vestindisk-guineisk 
kompagni 81, europæiske breve og dokumenter 1741-1754.
2. jævnfør selvmordsmorderne i tyge krogh: Oplysnings-
tiden og det magiske. Henrettelser og korporlige straffe i 
1700-tallets første halvdel, københavn 2000.
3. erik gøbel: danish shipping along the triangular route, 

1671-1802. voyages and Conditions on board. Scandina-
vian Journal of History 36, 2011, p. 141-144 og 146-148.
4. Henning Henningsen: kgl. majestæts modelkammer 1670-
1970. Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1970, p. 146-150.
5. Han blev døbt den 21. maj 1724 i sankt mariæ kirke i 
Helsingør. Hans forældre var johann gylves og Christina 
orms. se kirkebogen på www.arkivalieronline.dk. 
6. om kompagniet, se erik gøbel: Vestindisk-guineisk 
Kompagni 1671-1754. Studier og kilder til kompagniet og 
kolonierne, Odense 2015.
7. t. a. topsøe-jensen og emil marquard: Officerer i den 

Kaptajn Orm underskrev sine officielle breve med et ”underdanig-
ste Tiener” og lukkede dem med sit personlige segl inden afsen-
delsen. Seglet viser hans spejlmonogram omsluttet af en lindorm. 
Denne ildsprudende drage har flagermusefødder og stort åbent 
gab. Rigsarkivet, Generaltoldkammeret, Vestindiske og guineiske 
sager 51, J.nr. 281/1763 og 309/1763.

20

http://www.arkivalieronline.dk/
http://j.nr/


dansk-norske Søetat 1660-1814..., bd. 1, københavn 1935, 
p. 289.
8. Skibs-Articler, hvorefter Vii Christian den Siette ..., § 40, 
stk. 2 og 3, var stadig gældende i 1747.
9. Henning Henningsen, kølhaling og råspring. et par gam-
le sømandsstraffe. Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1956, 
p. 89-132. 
10. ra, kommercekollegiet 409, statistiske tabeller over 
skibsfarten og hjemmehørende skibe i danmark, norge og 
hertugdømmerne 1746-1767; knud klem: agent andreas 
bjørn. købmand og skibsværftsejer. Handels- og Søfarts-
museets Årbog 1968, p. 37; ra, vestindisk-guineisk kom-
pagni 210 og 212, dokumenter vedr. skibsekspeditioner til 
vestindien og guinea XX og XXii.
11. ra, vestindisk-guineisk kompagni 308, auktions- og 
toldregningers kopibøger 1747-1750, fol. 212-213.
12. erik gøbel: dansk sejlads på vestindien og guinea 1671-
1807. Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1982, p. 26-39.
13. Hér i betydningen: vildelse, vanvid.
14. ra, vestindisk-guineisk kompagni 395, generalalfabet 
over antagne betjente efter gagebøgernes formelding 1697-
1762. gagebøgerne er ikke bevaret.
15. knud klem: agent andreas bjørn. købmand og skibs-
værftsejer. Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1968, p. 36-37.
16. m/s museet for søfart, kay larsens ”samlinger angaaen-
de dansk søfart, særlig med Henblik paa langfarere”, 1931.
17. ra, rentekammeret 2249.16, vestindisk-guineiske 
journalsager 1755-1756, a 393/1756.
18. manchineltræ (hippomane manchinella) anvendtes især 
til fremstilling af møbler.
19. ra, rentekammeret 2249.17, vestindisk-guineiske 
journalsager 1756, a 1623/1756 og 1637/1756; ra, rente-
kammeret 2249.13, vestindisk-guineisk journal 1754-1760, 
j. nr. 1627.
20. ra, generaltoldkammeret (herefter forkortet gtk), 
vestindisk-guineiske sager, europæisk kopibog 17, a 
75/1760-1761.
21. ra, gtk, vestindisk-guineiske sager, europæisk kopi-
bog 17, a 83/1760-1761.
22. ra, gtk, vestindisk-guineiske sager, relations- og re-

solutionsprotokol ang. vestindien og guinea 1 1760-1765, 
nr. 16.
23. ra, kommercekollegiet, tyske sekretariat, algiersk sø-
pasprotokol 197-198, Pas nr. 116/1760; ra, øresundstold-
regnskab, 8. sep. 1760.
24. ra, gtk, vestindisk-guineiske sager, indkomne vest-
indiske breve 44, a 132/1761.
25. ra, gtk, vestindisk-guineiske sager, indkomne vestin-
diske breve 44, a 132/1761 og 144/1761; og 45, a 187/1761 
og 191/1761.
26. ra, gtk, vestindisk-guineiske sager, indkomne vest-
indiske breve 46, a 253/1761-1762, 293 /1761-1762 og 
294/1761-1762; ra, gtk, vestindisk-guineiske sager, 
europæisk kopibog 18, b 122/1762-1763.
27. ra, reviderende regnskaber. skattemandtal københavn 
1762, 10, 467 skt. annæ kvarter nr. 195 (på hjørnet af bor-
gergade og den nu forsvundne Helsingørsgade).
28. ra, gtk, vestindisk-guineiske sager, europæisk kopi-
bog 18, b 150/1762-1763.
29. ra, gtk, vestindisk-guineiske sager, europæisk kopi-
bog 18, b 260/1762-1763 og 275/1762-1763.
30. ra, gtk, vestindisk-guineiske sager, indkomne 
vestindiske breve 51, b 281/1761-1762, 289/1761-1762, 
293/1761-1762, 309/1761-1762 og 323/1761-1762.
31. ra, øresundstoldregnskab, 21. nov. 1763.
32. ra, gtk, vestindisk-guineiske sager, europæisk kopi-
bog 19, C 21/1764-1765 og 22/1764-1765.
33. ra, øresundstoldregnskab, 6. maj 1764.
34. en tylvt er 12 styk.
35. ra, gtk, vestindisk-guineiske sager, indkomne vest-
indiske breve 52, b 435/1764 og 461/1764; 53, b 474/1765 
og 475/1765.
36. guaiacum officinale er en usædvanligt hård træsort, 
som fx anvendtes til lejer.
37. ra, gtk, vestindisk-guineiske sager, indkomne euro-
pæiske breve 33, a 1659/1765.
38. ra, gtk, vestindisk-guineiske sager, indkomne euro-
pæiske breve 35, a 1927/1765; ra, gtk, vestindisk-gui-
neiske sager, europæisk kopibog 20, d 123/1766-1767.
39. ra, guineisk kompagni 2, kopibog, 19. marts 1767.

21



40. ra, gtk, vestindisk-guineiske sager, europæisk kopi-
bog 21, e 432/1766-1769; ra, gtk, vestindisk-guineiske 
sager, indkomne europæiske breve 35, a 1927/1766.
41. erik gøbel: den danske besejling af vestindien og guinea 
1671-1838. Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1991, p. 48.
42. københavns stadsarkiv, rådstueskriverens kontor mC 
47-48, Protokolpapirer 1762, nr. 79; jfr. knud klem: Skibs-
byggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700-årene. 
Om skibsbygning og handelskompagnier i den florissante 
periode, bd. 1, københavn 1986, p. 203.
43. ra, gtk, vestindisk-guineisk renteskriverkontor 482, 
dokumenter vedr. paketbåden st. Croix’ ekspedition 1768-
1773, inventarium af 7. juni 1773.
44. ra, gtk, vestindisk-guineisk renteskriverkontor 482, 
dokumenter vedr. paketbåden st. Croix’ ekspedition 1768-
1773, diverse ruller.
45. ra, gtk, vestindisk-guineisk renteskriverkontor 482, 
dokumenter vedr. paketbåden st. Croix’ ekspedition 1768-
1773, diverse anordninger.
46. ra, gtk, vestindisk-guineisk renteskriverkontor 482, 
dokumenter vedr. paketbåden st. Croix’ ekspedition 1768-
1773, diverse spisetakster.
47. ra, øresundstoldregnskab, 7. december 1769, 24. maj 
1770, 5. maj 1771, 1. august 1771, 1. oktober 1772, 8. maj 
1772, 11. juni 1773, 1. juni 1774; ra, kommercekollegiet, 
tyske sekretariat 101-102, Pas nr. 44/1770.
48. ra, gtk, sager til vestindisk journal 223, 314/1774; 
ra, gtk, vestindisk-guineisk renteskriverkontor 482, do-
kumenter vedr. paketbåden st. Croix’ ekspedition 1768-
1773, diverse enslydende instrukser for Cordt gylves orm 
1769-1773, par. 10-12.
49. ra, gtk, vestindisk-guineisk renteskriverkontor 482, 
dokumenter vedr. paketbåden st. Croix’ ekspedition 1768-
1773, diverse specifikationer på breve og bøger… 1769-1773.
50. de detaljerede skibsartikler for søfolk på langfarter fin-
des i Kong Friderich den Femtes Allernaadigste Forordnin-
ger og Aabne Breve For Aar 1758 [Kvartudgaven], køben-
havn u.å., p. 57-90.
51. ra, gtk, sager til vestindisk journal 223, 314/1774.
52. ra, gtk, vestindisk journal 180, 404/1774 og 406/1774.

53. ra, gtk, vestindisk forestillings- og resolutionsproto-
kol 74, nr. 52 af 10. oktober 1774.
54. det kongelige biblioteks småtryksamling, vestindisk-
guineisk kompagnis trykte plakat af 14. oktober 1747 om 
føringen på kompagniets skibe.
55. erik gøbel: dansk slavehandel på trekantruten. gui-
neisk kompagnis instrukser 1771. Danske Magazin 51, 
2012, p. 543; ra, j. g. moltkes privatarkiv 15, sager vedr. 
j. g. moltkes embedsvirksomhed, Papirer vedr. den kgl. 
guineiske handel 1777-1779, trykt kaptajnsinstruks.
56. ra, gtk, indisk kontor 490, ekstrakter, beregninger etc. 
vedr. den vestindiske handel, told og skibsfart 1764-1856, di-
verse specifikationer over indkomne vestindiske varer.
57. ra, gtk, sager til vestindisk journal 276, 211/1775; 
ra, gtk, vestindisk journal 181, 256/1775.
58. ra, gtk, vestindisk journal 181, 120/1776.
59. ra, gtk, sager til vestindisk journal 228, 130/1776.
60. ra, gtk, sager til vestindisk journal 232, 751/1777.
61. ra, Hof- og stadsretten, københavns skiftekommis-
sion, forseglingsprotokol 4a 1778, p. 187-189.
62. ra, gtk, indisk kontor 490, ekstrakter, beregninger 
etc. vedr. den vestindiske handel, told og skibsfart 1764-
1856, diverse specifikationer over indkomne vestindiske 
varer; algierske søpasprotokoller; øresundstoldregnskaber.
63. knud klem: det kgl. oktr. østersøisk-guineiske Han-
delsselskab. Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1970, p. 7-66.
64. erik gøbel: den danske besejling af vestindien og guinea 
1671-1838. Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1991, p. 14.
65. københavns stadsarkiv, rådstueskriverens kontor mC 
62-63, Protokolpapirer 1782, nr. 62 og 83; knud klem: 
Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700-åre-
ne. Om skibsbygning og handelskompagnier i den floris-
sante periode, bd. 2, københavn 1986, p. 26.
66. ra, kommercekollegiet, søpasekspeditionen, algiersk 
søpasprotokol 1188, Pas nr. 183/1782.
67. erik gøbel: Det danske slavehandelsforbud 1792. Stu-
dier og kilder til forhistorien, forordningen og følgerne, 
odense 2008, p. 62-64 og 250-251.
68. i hvert fald findes han ikke i folketællingen i 1787.

22



Summary
Cordt gylves orm was a danish sailor, born in 1724. He 
was employed as a teenager by the West india and guinea 
Company in Copenhagen. in 1747, orm was hired as a sai- 
lor on the Company’s slaver Prinsesse soPHia mag-
dalena. as he was not familiar with life at sea, orm 
changed his mind and asked the captain to be relieved of his 
contract, but he was ordered to stay on board. He became 
so desperate that he took his knife and stabbed one of his 
fellow seamen when they weighed anchor in Copenhagen 
on 15 september 1747. the wound turned out not to be seri-
ous, but orm was immediately put ashore as a prisoner. the 
ship’s voyage along the triangular route via the gold Coast 
to the danish West indies and back to denmark took almost 
20 months, and orm was not released until the ship had re-
turned in april 1749.
 in spite of this sad start, Cordt gylves orm later became 
a captain on no fewer than eleven voyages to the Caribbean, 
especially in public service. already in 1755, we find him 
on the frigate jægersborg which departed from saint 
thomas in november, and where he – upon the death of the 
captain – himself became acting captain. However, he was 
far from successful as his navigation was inaccurate and the 
ship ended up in the bristol Channel instead of the english 
Channel.
 nevertheless, orm was engaged in 1759 by the ex-
chequer (Rentekammeret) as master of the kronPrins 
CHristian, bound for the danish West indies, where he 
again became acting captain on board. He returned with a 
cargo of raw sugar and a little cotton, rum and coffee beans.
 it was orm’s duty to see to it that the kronPrins 
CHristian was repaired and fitted out for a new voyage 
to saint thomas in 1762 and again in 1764. He ran into 
problems with passengers who complained about the lack 
of comfort and humble food on board, and on several occa-
sions it was difficult for him to get acceptable return cargoes 
from the West indian government officials.
 in 1766, his ship was sold by the exchequer to the newly 
established guinea Company. orm was thus unemployed un-
til late 1769, when he was asked to take command of the roy-

al West india packet boat sankt CroiX. the packet was 
a small but fast vessel which transported first and foremost 
passengers and mail, and only to a lesser degree the usual 
cargo. sankt CroiX had a crew of 16 men. orm captained 
a voyage every year from 1769 to 1773 to Christiansted on 
saint Croix, seat of the West india government. most of the 
voyages were made according to schedule, but on the last re-
turn voyage the boat ran into a heavy storm which forced 
orm to return to saint Croix for essential repairs.
 His salary as a captain was 24 rix-dollars a month, or a 
little over 200 rix-dollars on a direct return voyage. He was 
also permitted to trade on his own account (pacotille), which 
would typically yield a profit of more than 1,000 rix-dollars 
on each voyage.
 it appears that he did not succeed in gaining engage-
ments between 1775 and 1781. but during the hectic boom 
of neutral danish tonnage during the War of american inde-
pendence, the experienced Cordt gylves orm, who by then 
called himself a “retired ship’s captain”, was hired by the 
baltic and guinea trading Company to command the quite 
new ship grev moltke on a voyage along the triangular 
route. He took 511 africans aboard at the gold Coast (18 
percent of whom died during the so-called middle passage), 
took a cargo of raw sugar from the danish West indies, and 
was back in Copenhagen in december 1783.
 orm was around 60 years old at that time, and he prob-
ably died soon after. He had had a fine career in the West 
india trade, and his long life at sea is an illustration of how 
danish shipping to the West indies and the gold Coast was 
carried out between 1747 and 1783.
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Frants Landt − lods og marinemaler

Af Benny Boysen

Historien om dansk marinemaleri er først og fremmest til-
gængelig gennem monografier om fagets udøvere, idet et 
større samlet dansk værk savnes. En væsentlig udøver i første 
halvdel af 1900-tallet var den som maler til dels autodidakte 
lods Frants Landt, der ikke tidligere er biograferet. Måske 
skyldes det, at han selv livet igennem stædigt fastholdt en 
identitet som lods og sømand. Denne artikel er første biografi 
om mennesket, lodsen og marinemaleren Frants Landt.1

lods og marinemaler frants landt blev født 17. januar 1885 i 
danmarks mindste købstad nysted på lolland. frants georg 
Carl landt blev han døbt i nysted kirke, men livet igennem 
brugte han kun de første to bogstaver i sit første fornavn, når 
han skriftligt skulle give sig til kende – fr. landt – hvilket 
ofte har givet anledning til tvivl om den rigtige bogstavering 
af navnet – man har endda set ham omtalt som frederik.

frants var det først fødte af seks søskende i ægteskabet 
mellem fisker Claus Christian landt (1855-1921) og ma-
ren kirstine jakobsen. de opkaldte deres ældste søn efter 
mandens farbror frants Christian. blandt de mindre brødre, 
som siden kom til i hjemmet i fiskergade, var alfred mag-
nus (1891-1981) og niels Peter (1894-1984). de tre øvrige 
søskende var Henrik, rasmine og marie. faderen var også 
formand for det bjærgelav, som assisterede nødstedte skibe 
på rødsand.

selv om faderen havde titel af fisker og forbjærger, var 
det mere som sælhundejæger, han var kendt. På rødsand-
området i farvandet ud for nysted var der fra gammel tid 
blevet drevet jagt på de mange sælhunde, som blev anset for 
at være en stor plage for fiskeriet. fra 1848 havde fr. landts 

farfar været sælhundejæger, og erhvervet praktiseredes gen-
nem mere end hundrede år af tre generationer landt, idet 
alfred og niels førte traditionen videre efter deres bedstefar 
og far. skønt frants landt fik et helt andet geografisk vir-
kefelt, så bevarede han livet igennem en nær tilknytning til 
fødebyen, hvilket også kom til at afspejle sig i hans senere 
maleriske produktion, hvor flere motiver fra barndommens 
nysted blev taget op.

den unge frants blev fra barnsben fortrolig med van-
det, havnen og dets mennesker. den senere havnefoged i 
nysted, frederik larsen (1851-1923), der som lods førte 
skibene gennem sejlrenden over rødsand ind til havnene i 
nysted og nykøbing, blev en af drengens gode venner og 
støtter, og måske var det også påvirkning og hjælp fra ham, 
der senere fik fr. landt til at gennemføre den uddannelse til 
lods, der i forening med et ubestrideligt tegnetalent blev fr. 
landts levevej.

i et interview mange år senere fik fr. landt stillet spørgs-
målet om, hvordan han kom ind på det at male: ”Det var 
egentlig det, jeg startede med, for allerede da jeg var 5-6 år 
gammel lavede jeg tegninger, der fik de gode folk i Nysted, 
hvor far var fisker, til at føle sig overbeviste om, at det var 
den vej, jeg skulle. Men selv ville jeg til søen ligesom far, og 
så kom jeg da også på langfart og lagde alle malernykker 
på hylden”2

det gik let med at få den første hyre, for de skippere, som 
anløb havnen i nysted, kendte udmærket fisker landts søn, 
der ikke bare tegnede skibe efter billeder i bøger og blade, 
men også efter studier på havnen. fra skipper Hansen i lo-
hals, som havde skonnerten ellida, kom første tilbud om 
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en hyre som skibsdreng. frants mønstrede om bord ugen ef-
ter, han var blevet konfirmeret. det blev til et halvt års tid 
med skipper Hansen, men da skonnerten skulle lægges op 
for vinteren, måtte skibsdrengen tilbage til hjemmet i nysted.

På sin søns vegne sendte Christian landt nu en ansøg-
ning om hyre til krydstoldinspektoratet, og 21. februar 1900 
var der gevinst: ”Du antages herved som skibsdreng ved 
krydstoldvæsenet fra torsdag den 1ste marts dette år at reg-
ne, hvilken nævnte dato du herved beordres at melde dig i 
Odense til krydstoldassistent Aasberg for at forrette tjeneste 
i krydsfartøj no. 10. Når du rejser på billigste måde ville 
dine rejseudgifter fra Nysted til Odense blive dig godtgjorte 
af ovennævnte krydstoldassistent.”3

en tjeneste som skibsdreng i en toldkrydser indebar 
også, at man skulle lave mad til den øvrige besætning om 
bord. det var ikke lige efter frants’ hoved, men han lærte 
det hurtigt efter anvisninger fra en af matroserne. skønt lus-
singerne sad løst hos kaptajnen, stod skibsdrengen sig godt 
med ham og avancerede i titlerne i de to år, han gjorde tje-
neste i krydstoldvæsenet.

efter at have fået sine ”søben” i hjemlige farvande, var 
det fjernere himmelstrøg som kaldte, nemlig en hyre i 1904 
på den kongelige grønlandske Handels gamle bark Ce-
res, og dermed var grundlagt en kærlighed til både grøn-
land og de gamle træskibe, som besejlede landet. det var en 
kærlighed, som landt aldrig gav slip på igen, og nærmest 
utallige blev de billeder, som siden skulle få netop disse 
sejlskibe fra grønlandsfarten som motiv i malerens senere 
produktion. foreløbig var det karrieren til søs det gjaldt. 

Styrmandseksamen
vinteren 1906-07 var fr. landt optaget på bogø naviga- 
tionsskole for at erhverve styrmandseksamen. skolen var da 
ledet af forstanderen H. P. Hjelm, der som en af sine dygtige 
lærere havde ansat rasmus antoni landt, som efter sin af-
sked fra skolen i 1910 bl.a. var bestyrer af øens telefon, post 
og telegraf samt leder af søassurancen.

det kan være nærliggende at antage, at eleven frants og 
navigationslæreren var beslægtede, men det var ikke tilfæl-
det. faktisk hed antoni egentlig rasmussen til efternavn, 

men han skrev sig altid under med landt og var kun kendt 
under dette navn. antoni landt var skræddersøn fra svend-
borg, hvor han var født 1850. Han var enkemand, da frants 
landt frekventerede skolen.

det er blevet sagt, at mange unge navigatører strander på 
et ”velformet skær”, mens de går på navigationsskolen, og 
det slap fr. landt heller ikke for. Heldigt nok var det, at der 
ikke var nære familiebånd til navigationslæreren, for frants 
forelskede sig uhjælpeligt i hans 16-årige datter alma. Hun 
nåede lige at fylde 17 år, inden frants i maj 1907 bestod sin 
styrmandseksamen.

alma var den mellemste af antoni landts fem døtre, og 
så var der sønnerne aage og erik. to af antonis døtre var 
døbt med navnet alma. de havde fået navnet efter deres mor 
alma Pasbjerg, der var født som præstedatter i vestervig i 
thy, men var kommet til bogø i 1874, da faderen havde 
fået fast embede der, hvor han tidligere havde været hjælpe-
præst. alma Pasbjerg var død i barselseng 1894 halvanden 
time efter at have født en datter, som fik navnet alma rig-
mor. som voksen brugte hun navnet rigmor.

for den nyforlovede frants landt fulgte nu togter til 
grønland i den kongelige grønlandske Handels gamle brig 

Alma og Fr. Landt. Det unge pars forlovelsesbillede fra fotografen 
i Stubbekøbing. Privateje. 

26



tjalfe, hvor landt udover at være andenstyrmand også 
havde status som fiskerikyndig. tjalfe havde været taget 
ud af den egentlige sejlads på grønland i 1904 og havde væ-
ret oplagt i trangraven, indtil det efter nogle år igen fik grøn-
landsk vand under kølen, idet skibet i to år fungerede som 
baseskib for fiskeriinspektionen i grønlandske farvande. for 
fr. landt blev det et langt fravær fra alma hjemme på bogø.

Hjemme igen blev det til en hyre som styrmand på den 
tomastede bramsejlsskonnert slesvig af svendborg. Her 
om bord blev det til et langt ufrivilligt vinterophold, mens 
skibet lå fastfrosset i isen ud for vinga fyr ved indsejlingen 
til gøteborg. en bevaret skitsebog fra dette ophold i isen vi-
ser, at den unge styrmand dyrkede sine talenter for at tegne.

selv fremhævede landt, når der siden hen blev spurgt 
til begyndelsen af hans karriere som maler, en begivenhed, 
som havde fundet sted under et anløb af london. Her havde 
skibet haft besøg af en hurtigtegner – en dansk tegner som 
levede af at tegne de skibe og søfolk, som anløb dokkerne, 
og sælge tegningerne til besætningerne. tegneren solgte for 
nogle få shilling en cigarkasse fyldt med pastelfarver til fr. 
landt og gav ham samtidig nogle tips om marinemaleriets 
grundlæggende teknikker.4 det varede dog nogle år, inden 
cigarkassens indhold for alvor kom i brug.

den lange indefrysning med slesvig, mens alma 
gik hjemme på navigationsskolen med mange unge styr-
mandselever, fik også landt til at tænke i andre retninger. 
måske var det forbindelsen til den gamle ven, lods larsen 
hjemme i nysted, der bragte tankerne i retning af lodseriet 
i københavn, hvor larsens nevø anders vilhelm larsen 
(1868-1960) allerede var ansat. i hvert fald blev der rettet 
en henvendelse om optagelse som lodsaspirant ved køben-
havns lodseri.

fr. landt fik den besked, at han kunne komme i betragt-
ning, såfremt han kunne fremvise et gyldigt styrmandspa-
tent. det var ikke tilstrækkeligt, at have gode eksamenspa-
pirer fra navigationsskolen. for at opfylde betingelserne i 
sønæringsloven krævedes også en lovmæssig fastsat farttid, 
som landt ikke kunne dokumentere med sin søfartsbog.

selv forhyringen som styrmand på slesvig havde 
krævet en særlig tilladelse, men skipperen på skibet havde 

været godt tilfreds og anbefalede over for indenrigsministe-
riet, at hans styrmand kunne få dispensation fra § 11a i sø- 
næringsloven af 25. marts 1892. 28. februar 1908 lå landts 
ærbødige ansøgning i ministeriet sammen med hans søfarts-
bog og 11 skriftlige bilag. 

”Undertegnede ansøger om dispensation fra de i sønæ-
ringsloven foreskrevne fartbetingelser, således at der kan 
udstedes mig styrmandspatent. Jeg har fået tilladelse til at 
sejle som styrmand med skonnert SLESVIG. Har sejlet med 
den, til den blev indefrossen og vedlægger anbefaling derfra. 
Jeg søger som lodsaspirant, og det er mig lovet at komme i 

Frants Georg Carl Landt 1885-1975
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betragtning, såfremt jeg kan erholde mit styrmandspatent, 
hvorfor jeg ansøger om at måtte få dispensationen”.5 det tog 
ikke lang tid for magistraten i københavn at behandle ansøg-
ningen. allerede 6. marts havde landt fået sin dispensation, 
og vejen til at søge optagelse som lodsaspirant lå åben.

Det dobbelte valg
i 1909 blev landt optaget som aspirant ved københavns 
lodseri, som havde et distrikt, der udgjorde hele havnen 
og øresund fra svinbådan fyrskib ved Høganæs i nord til 
falsterbo fyrskib i syd. det var et stærkt trafikeret område, 
som skulle gennemsejles på de vanskelige steder som f.eks. 
drogdens gravede rende, hvor de store skibe skulle listes 
igennem med kun seks tommers ”underkeel clearence”. ser 
man på landts senere produktion, opnår netop området med 
drogden fyrskib og fra 1937 drogdens faste båke en særlig 
fortrolighed i fr. landts dobbeltliv som lods og marinemaler.

aspiranttiden var nogle økonomisk seje år at komme 
igennem. indtjeningen var lille, og det kneb gevaldigt med 
at have overskud til at klare alt det nødvendige, så foreløbig 
kunne der ikke blive tale om at gifte sig. i de stramme øko-
nomiske tider blev det endnu en gang den gamle ven, lods 
frederik larsen hjemme i nysted, som kom til hjælp, idet 
han opfordrede landt til at sende alle regninger ned til ham, 
så ville han betale dem og vente med at få de udlagte penge 
igen, indtil den unge aspirant havde fået mere sikre vilkår i 
tilværelsen.

københavns lodseri var organiseret således, at arbejdet 
var på en slags anparter, som kunne erhverves sideløbende 
med ansættelsen. det kunne vare op til otte år at komme op 
på at have fuld andel i virksomheden, som også havde sit 
eget pensionssystem, således at lodserne kunne pensioneres 
over driften. for fr. landt var det i 1910 kommet så vidt, at 
det var muligt for ham at hente alma op til københavn og 
gifte sig med hende. det skete 22. oktober, men der skulle 
gå endnu godt et år, inden der kunne blive tale om fastan-
sættelse ved københavns lodseri. det skete pr. 1. januar 
1912. den sikkerhed i tilværelsen, som den faste ansættelse 
gav, betød dog ikke at en undertrykt drøm om at blive ma-
rinemaler blev opgivet – snarere tværtimod. det er stort set 

samtidig med sin fastansættelse, at landt beslutter sig for et 
”både-og” i en vaklen mellem en tilværelse med søfart og et 
forsøg på at leve som marinemaler.

ved et avisinterview i 1925 blev landt spurgt, om det 
ikke havde hæmmet ham som kunstner, at han var stået til 
søs. ”Nej, det synes jeg egentlig ikke, det har. Jeg skal sige 
Dem. Jeg er to mennesker. Har to naturer i mig. Jeg er sø-
mand med liv og sjæl. Jeg elsker at føle det duvende skibs-
dæk under fødderne. Jeg elsker den friske salte blæst lige i 
ansigtet. Jeg elsker at stå på broen, hvad enten solen skin-
ner eller stormen tuder! – Men jeg elsker også at tegne og 
male, og hver en stund min gerning på de salte bølger ikke 
lægger beslag på mig, tilbringer jeg med blyant og pensel i 
hånden!”6

blev landt bedt om at sætte årstal på sin debut som ma-
ler, svarede han altid 1912, og at det faldt sammen med hans 
fastansættelse i lodsvæsenet. oplevelsen med hurtigtegne-
ren i london lå nogle år forud, men havde dog ansporet 
landt til at tænke på at udnytte sit talent. de første forsøg 
blev nogle små pasteltegninger. at give sig i kast med olie-
maleriet, var han noget bange for. ”Jeg kendte jo ikke det 
mindste til behandling af farverne”. da beslutningen om 

En norsk bark som braser bak for at tage lods om bord ud for 
Drogden fyrskib. Med det store sejlskib, lodsbåden med den røde 
stribe i sejlet og fyrskibet ved Drogden har Landt i ét billede fået 
samlet tre af sine yndlingselementer. Privateje, her gengivet efter 
”Jul på havet” 1966. 
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at forsøge sig med oliefarver endelig blev truffet, blev før-
ste forsøg et billede af en lille skonnert med solnedgangen 
som baggrund. der er nok kommet lidt ekstra blus på solen, 
for da landt viste billedet til sin kollega viggo olsen, var 
hans umiddelbare kommentar: ”Det ligner sgu indgangen 
til Dantes helvede!”

i årene som aspirant havde talentet for marinemaleri så-
ledes ikke været dyrket, men skitsebøgerne fra langfarterne 
var omhyggeligt gemt, og med orlogsværftets tilladelse 
kunne han frekventere værftets store modelsamling for at 
tegne skitser af de gamle orlogsskibe. 

landt blev snart kendt som den lods, der ankom med 
staffeli, malekasse og skitseblok i lodsbåden, der førte ham 
ud til de skibe, som skulle lodses ind til københavn eller 
gennem vanskeligt farvand. skitsebøgerne suppleredes også 
med tegninger af de mærker, som skulle holdes ved lodsning 
gennem snævre løb. en bestemt fabriksskorsten over et med 
et kirketårn osv. også hjemme på adressen i solvænget på 
østerbro, havde landt oppe på loftet indrettet sig med et 
lille atelier, lige som han havde en malekasse parat på sit 
lodskontor, hvor der kunne være en hel del ventetid.

Inspiration og hjælp
med tidens store marinemalere som vilhelm arnesen (1865-
1948), Chr. mølsted (1862-1930) og Chr. benjamin olsen 
(1873-1935) på banen skulle der virkelig massiv kraft og 
talent til at presse sig ind på marinemaleriets banehalvdel.

fr. landt tog mod til sig og opsøgte vilhelm arnesen 
for at udbede sig hans råd og kommentarer. arnesen tog 
godt imod ham: ”Tja! Der kommer så mange her mellem år 
og dag og vil være mine elever. Nogle af dem bliver det jo 
også, men de fleste bliver det ikke. Jeg siger nemlig altid det 
samme, som jeg nu siger til Dem: Tag en skitsebog, gå ned 
til havnen og tegn, hvad De ser, og kom så igen i morgen!”7

den unge lods skyndte sig ned på frihavnen, hvor han 
satte sig på molen med sin skitseblok, og næste dag blev re-
sultatet præsenteret for arnesen. ”Det var pokkers!” sagde 
maleren. ”Ja, De kan sgu! Men sig mig, hvor meget har De 
tænkt Dem at ofre på dette her, for De er jo nok klar over, at 
skal jeg undervise Dem, så er det dyrt, men vil De købe Dem 
en malerkasse og selv prøve Dem frem og komme her og få 
lidt gode råd, så vær så god!” 

det var en opløftet landt, der skyndte sig ned på kultor-
vet, for at købe farver. ”Jeg vil have det, som marinemaler 
Arnesen plejer at få!” damen rakte landt otte-ti tuber. Han 
kiggede lidt på tuberne og forlangte flere, ”Godt med mel-
lemfarver!” tuberne med mellemfarverne blev dog hurtigt 
kasseret, for mens landt prøvede sig frem, blev det klart for 
ham, at mellemfarver var noget, man selv skulle blande på 
paletten.

gennem nogle år modtog landt regelmæssigt gode råd 
af den gamle mester, og det smittede af. ofte kom der på 
landts lærreder motiver og teknikker, som lå så tæt op ad 
arnesens, at det gav nogen mening at betragte ham som 
arnesens epigon. mange billeder blev mere identiske, end 
arnesen brød sig om, og end landt ville vedkende sig. var 
der ikke signatur på de to maleres billeder, kunne det til tider 
være svært med sikkerhed at udpege ophavsmanden.

når de billeder, som blev malt den første halve snes år, si-
den kom under hammeren i auktionshusene findes de ofte ka-
talogiserede som ”marine med flere sejlskibe”. det var netop 
sejlskibene, landt fandt interessante, og jo større jo bedre. 

Danmarks første statsisbryder ISBJØRN kom straks på arbejde 
i Københavns Havn efter sin aflevering 1923 fra Københavns 
Flydedok. Frants Landts billede er dateret 1924 og viser, hvor 
omhyggelig Landt var i sine første år, også med detaljer som den 
københavnske byprofil. Privateje.
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de kom hurtigt på skitseblokken sammen med grønlandsski-
bene tjalfe, Ceres, nordlYset og tHorvaldsen.

På hjemmefronten var der også grøde i familielivet. 1. 
juni 1913 fødtes datteren gjertrud, og i årene derefter fulgte 
datteren kirsten og sønnen niels-erik. begge de to døtre 
havde kunstneriske evner.

ved første verdenskrigs udbrud blev der så travlt i lodse-
riet, at landt måtte opgive at frekventere vilhelm arnesen 
med sine lærreder. denne oplysning fremkom landt selv 

med i et avisinterview mange år senere. måske dækkede det 
også over, at lodsen havde stor succes med at sælge af sine 
billeder og dermed var trådt ind på et marked, hvor også 
arnesen agerede. selv mente fr. landt, at han havde fået 
betydeligt mere hjælp og inspiration fra marinemaleren Chr. 
mølsted, som han meget ofte besøgte i atelieret i dragør, 
hvor han som lods tit havde ærinde. mølsted selv styrkede 
landts selvtillid betragteligt ved kort før sin død i 1930 at 
betro ham: ”Jeg tror, De kan blive min efterfølger!”8

Grønlandsbarken CERES står sundet ind. Sammen med barken NORDLYSET og briggen TJALFE var CERES et af Frants Landts ynd-
lingsmotiver. Skibene ses oftest unavngivne og ikke umiddelbart identificerbare på hans tidlige billeder og gerne krængende for en god 
vind på et lidt arrigt hav. Landt var først og fremmest sejlskibenes maler som hans samtidige kollega Viktor Qvistorff (1882-1953) var 
dampskibenes. Privateje.
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Sejlskibene
i 1920’erne var skibsinspektør i grønlands styrelse fhv. 
kaptajn v. thorsen i færd med at samle materiale til en bog, 
som kunne belyse besejlingen af grønland gennem tider-
ne, og i den anledning tog han kontakt til fr. landt og bad 
ham udføre tegninger af nogle af grønlandsfartens tidligste 
fartøjer. På landts repertoire var jo allerede de sidste rene 
sejlskibe, som betjente grønland, og som nu stod umiddel-
bart overfor at skulle sælges ud af flåden efter mange års 
tro tjeneste. for thorsen udførte landt billeder af hukkerten 
Hvidfisken, jagten den nYe Prøve og fregatten di-
sko. det var alle skibe, som havde besejlet grønland i slut-
ningen af 1700-årene, så landt havde intet forlæg at arbejde 
efter. v. thorsen blev ikke færdig, inden han døde i 1934, 
men arbejdet blev genoptaget af den tidligere grønlands-
kaptajn rasmus tving, som fuldførte thorsens arbejde og i 
1944 udgav bogen ”træk af grønlandsfartens Historie”, og 
heri benyttede han landts tegninger.

et andet maritimt emne, som i 1920’erne optog landt, 
var fregatten jYlland, hvis bevaring gennem mere end 
hundrede år kom til at optage store dele af den danske be-
folkning og næsten blev nationens kronisk dårlige sam-
vittighed. fr. landt kendte udmærket skibet, ja han så det 
næsten hver eneste dag, da det lå nedtaklet og oplagt ved 
flådens leje på Holmen. Han havde aldrig kendt jYlland 
som aktivt krigsskib, eftersom det var blevet udrangeret af 
flåden, allerede da han var tre år gammel. der var gjort flere 
forsøg på at redde fregatten for eftertiden inden 1926, hvor 
”komiteen til fregatten jYllands bevarelse” dannedes. 
samme år udførte landt et stort maleri af den gamle fregat, 
hvor skibet ses sejlende for styrbords halse og fulde sejl. 
næsten alle store danske marinemalere udførte på et tids-
punkt i deres karriere et maleri af fregatten jYlland, så 
hvad landt måtte være i tvivl om vedrørende rigningsde-
taljer, havde han let adgang til at studere hos andre, eller 
han kunne bruge sine skitser fra besøgene i modelsamlingen 
på orlogsværftet. dette maleri blev i 1993 – næsten 70 år 
senere, da jYlland endelig var blevet reddet og havde 
fundet sin permanente plads i tørdok i ebeltoft – skænket 
til fregatten. billedet blev i samarbejde med fregattens egne 

folk købt for kr. 15.000 og foræret af ”det fynske salut bat-
teri”. et par år forinden havde den selvejende institution 
fregatten jYlland med Prins Henrik som protektor i øv-
rigt udgivet et kunsttryk af et andet landt-maleri af fregat-
ten i et forsøg på at skaffe midler til fregattens restaurering.

frants landt var her omkring 1930 ved at få et solidt 
fodfæste som marinemaler. kunsthandlerne havde fået øje 
på ham, og i 1932 holdtes i emil vangs kunsthandel i bred-
gade 4 i københavn en samlet udstilling med 47 af hans 
arbejder. af billedernes titler i kataloget ses tydeligt, at det 
er sejlskibene, der er de foretrukne emner. damp- og motor-
skibe var gennem mange år blot lidt staffage i baggrunden. 

et af de emner, som på dette tidspunkt optog store dele 
af den danske befolkning var, hvilken skæbne, der var over-
gået det forsvundne skoleskib købenHavn, og der op-
stod en sand industri med at fremstille malerier af skibet 
til et næsten umætteligt marked. maleren Peder Christian 
Pedersen (1870-1950) i aalborg kom således til at signere 
adskillige tusinde portrætter af købenHavn.9 landt kom 
ikke til at ride med på den bølge, men havde dog et enkelt 
billede af skoleskibet med på udstillingen i vangs kunsthan-
del. landt havde allerede i 1924 malt et par billeder af kø-

Danmarks sidste brig TJALFE lænsende op gennem Øresund. Bil-
ledet, der er dateret 1938, er udført efter en tidligere skitse, idet 
skibet på dette tidspunkt var taget ud af grønlandssejladsen. Det 
skulle i mange år komme til at overleve som klubskib i Københavns 
havn. Privateje.

31



benHavn i den gamle tradition med at male skibet i godt 
vejr med fuld sejlføring og på et andet lærred med reduceret 
sejlføring i dårligt vejr. samtidig kunne maleren glæde sig 
over, at datteren gjertrud var blevet optaget på kunstakade-
miet og i 1933 og 1935 kunne udstille arbejder på kunst-
nernes efterårsudstilling. Hun har bl.a. udført en keramisk 
udsmykning af gladsaxe svømmehal. landts datter kirsten, 
der også havde kunstneriske anlæg, udstillede først på ke i 
1946. 1930’erne skulle blive årtiet, hvor lodsen for alvor fik 
sit endelige gennembrud som marinemaler.

”Vikingen”
i 1924 var marinemaleren Christian bogø (1882-1945), der 
også var forfatter, begyndt at udgive et tidsskrift, som han 
kaldte ”vikingen”. bladet fik den præciserende undertitel 
”sønovellemagasin”.

bogøs tanke var at præsentere populær og letlæst sø-
mandsromantik fra sejlskibstiden og at have et sted, hvor 
han kunne publicere sine egne produktioner. selv om det 
ikke lige var sådan, det blev formuleret, så blev det et stof-
område, som bladet lidt krampagtigt holdt fast i, længe efter 
at stoffets popularitet var dalet. Chr. bogøs eget store gen-
nembrud i genren kom med bogen ”barken margrethe af 
danmark”, som han skrev sammen med johs. ravn-jonsen. 
bogen var først udkommet i hæfter udgivet af ”vikingen” 
og blev i 1934 filmatiseret til stor succes.

til sit nye tidsskrift havde bogø brug for illustratorer, 
der kunne give teksterne en yderligere dimension, og her-
ved knyttede han kontakter til forskellige kolleger inden for 
marinemaleriet. dermed kom også en kontakt til landt, som 
kom til at levere enkelte illustrationer til bogøs blad. efter 
godt fire år som redaktør og udgiver måtte bogø økono-
misk give op, men han opgav ikke sin ide. Han henvendte til 
brødrene bærentzens Clicheanstalt, hvor axel bærentzen 
så nogle gode muligheder for at udvikle bladet og samtidig 
promovere firmaets evne til at reproducere kunst i firefar-
vetryk. forlaget ”vikingen” fik nu axel bærentzen som en 
entusiastisk redaktør, og under ham udvikledes bladet gen-
nem årene til at blive landets førende tidsskrift inden for 
kommerciel skibsfart. til bladet knyttedes nogle af landets 

bedste marinemalere som vilhelm arnesen, Chr. benjamin 
olsen og H. schøsler-Pedersen (1898-1980) fra sakskø-
bing, som alle vederlagsfrit stillede arbejder til rådighed for 
bladet, hvor de fremover kunne opleve at se deres arbejder 
trykt som forsider på ”vikingen” i en fin kvalitet på glit-

”Vikingens” forsider var altid i farver, men eftersom langt de fleste 
af Landts billeder var udført på lærreder i bredformat, blev hans 
billeder oftest gengivet i en beskåret udgave for at passe ind i forsi-
dens højformat. Kun sjældent var illustrationen ledsaget af en tekst, 
som definerede skibet, men nok situationen, det befandt sig i. Illu-
strationerne i ”Jul paa Havet” kunne være mere ærlige gengivelser, 
eftersom billederne tryktes på højkant og bedre papirkvaliteter. 
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tet papir. inde i bladet anvendtes kun sort/hvide klicheer og 
helst i streg, da papiret ikke indbød til rastertryk. Her kom 
nogle rentegninger af skitserne fra landts skitsebøger ud til 
den store offentlighed. 

samarbejdet med bærentzen og ”vikingen” skulle 
få stor betydning for udbredelsen og populariseringen af 
landts billeder, ikke mindst efter at forlaget i 1934 begynd-
te at udgive det årlige magasin ”jul paa Havet”, der officielt 
var ”vikingen”s julehæfte. efterhånden overtog julehæftet 
”vikingens” mere romantiserede stofområder med opbyg-
gelige julenoveller etc. ”jul paa Havet” fik indsat ekstrasider 
med særlig fint og kraftigt glittet papir, som gav fremragen-
de farvegengivelser af de tilknyttede kunstneres arbejder. til 
den første udgave af ”jul paa Havet” havde landt tilbudt to 
af sine malerier, nemlig et billede, hvor københavns Hav-
nevæsens isbryder væderen bryder isen for at bane vej 
ned gennem øresund for dfds’ rutebåde til henholdsvis 
aarhus og aalborg. længere agterude i renden ses mellem 

de to rutebåde samme rederis niels ebbesen, mens en 
indefrossen engelsk damper med flag signalerer efter isbry-
derassistance.

det andet billede er et maleri af skoleskibet georg 
stage, vel at mærke det gamle skoleskib, som var byg-
get i 1882, og som solgtes ud af landet i 1934 for at leve 
videre med navnet josePH Conrad. skibet har nu sin 
faste plads i museumshavnen i mystic seaport i Connec-
ticut usa. det nye skoleskib georg stage var under 
bygning i frederikshavn og blev allerede i majnummeret af 
”vikingen” 1934 præsenteret med frants landts kultegning 
af skibet for fulde sejl. gengivelsen af landts tegning af det 

Gang på gang har Fr. Landt malt Gustaf Eriksons store kornsej-
lere fra Ålandsøerne, når de om efteråret anløb København for at 
proviantere og få et eftersyn hos Burmeister og Wain før rejsen 
mod Australien. På billedet fra 1938 har Landt samlet fire af de 
største. Fra venstre ses den firemastede bark PONAPE, det tidli-
gere danske skoleskib VIKING med hvidmalet skrog, forrest fuld-
skibet GRACE HARVER og den firemastede bark OLIVEBANK. 
Længst til venstre i billedet ses barken PENANG og agterude 
skimtes MADORA og TOMMELIND sammen med konturerne af 
Drogdens faste fyr. Privateje.

Foruden sine malegrejer på lodsbåden havde Fr. Landt også reme-
dier i sit kontor i lodsbygningen. Her maler han i sit atelier på lof-
tet i hjemmet i Solvænget, hvor et portræt af gamle GEORG STAGE 
(JOSEPH CONRAD) er ved at tage form. Endnu kan de briller, 
som han nødigt viste sig med, skubbes op i panden. Privateje.
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gamle georg stage i ”jul paa Havet” blev så overmåde 
populær, at forlaget i 1935 besluttede sig for at udgive den 
som selvstændig trykt reproduktion opklæbet på karton. det 
samme skete bl.a. med reproduktioner af schøsler-Peder-
sens malerier af det helt nye statsskoleskib danmark og 
øks skoleskib den femmastede bark købenHavn, som 
på uforklarlig vis var forsvundet i sydatlanten i december 
1928 på en rejse i ballast fra brasilien til australien. andre 
oplagte motiver var gustaf eriksons og rydbergstiftelsens 
store kornsejlere fra Ålandsøerne, som af og til gennem-
sejlede landts lodsdistrikt eller ankrede op på reden for at 
komme på burmeister og Wains værft, inden en lang rejse 
til australien. gennem de næste 40 år, hvor ”vikingen” og 
”jul paa Havet” udkom, var frants landt fast repræsenteret, 
og kun få udgaver af julehæftet savnede malerier af ham. 
i årenes løb blev det til flere end 50 numre af ”vikingen”, 
der havde landt-malerier på forsiden. de må have været på 
efternavn d’herrer bærentzen og landt, for ved præsentatio-
nen af landt i ”vikingens” februarnummer 1935 bliver han 
kaldt frederik. ved tidligere gengivelser af hans billeder i 
bladet er han konsekvent benævnt lods landt.

Kongerejsen til Færøerne og Island
i 1935 forberedte kongehuset en rejse med det nye kon-
geskib dannebrog til færøerne og island. det var en 
tradition, at en marinemaler blev indbudt til at deltage på 
disse togter for at fastholde nogle af rejsens tildragelser på 
lærred. da fregatten jYlland i sommeren 1874 bragte 
kong Christian iX til island for at deltage i tusindårsfesten, 
havde marinemaleren C. f. sørensen (1818-1879) været den 
udvalgte ledsager. ved kong frederik viii’s besøg på island 
i 1907 var vilhelm arnesen med som maler. rejsen skete 
da med øks dampskib birma, som i samme anledning 
var blevet omapteret til sin nye værdighed som midlertidigt 
kongeskib. skibet ledsagedes af damperen atlanta med 
maleren, honoratiores og rigsdagsmedlemmer og en eskorte 
af marinens krydsere Hekla og geYsir, som var passen-
de skibsnavne til en sådan islandsfærd. under opholdet på 
island og færøerne indgik tillige henholdsvis inspektions-
skibene islands falk og beskYtteren. allerede 

inden turen var vilhelm arnesen fortrolig med leverancer til 
kongehusets medlemmer. Han havde tidligere solgt billeder 
til dronning alexandra af england og kejserinde dagmar 
af rusland. som ung havde arnesen på et af marinens skibe 
sejlet sammen med Prins Carl, som han var blevet gode ven-
ner med, og måske netop derfor var han blevet udvalgt til at 
male prinsens afsejling fra københavn som kong Haakon af 
norge 24. november 1905 med det gamle kongeskib dan-
nebrog (1879-1931) ledsaget af panserskibet olfert 
fisCHer og krydseren geYsir. 
 På kongeparret Christian X og dronning alexandrines 
rejser til de nordatlantiske besiddelser i 1921 og 1926 havde 
Chr. benjamin olsen været med som marinemaler. det hav-
de været oplagt at benytte benjamin olsen også på togtet i 
1936. flere af hans billeder fra de foregående togter havde 
allerede deres pladser i stuer og sale på amalienborg. Chr. 
benjamin olsen var imidlertid død i 1935, så pladsen som 
kongelig marinemaler var ledig. 
 i ekstra bladets spalter var man i foråret 1936 begyndt 
at spekulere på, hvem der nu skulle attacheres som kongelig 
marinemaler. Her så fr. landt sin store chance, så han skrev 
en personlig ansøgning, som han stilede og sendte direkte 
til kong Christian X. i en bredere offentlighed var landt 
bl.a. kendt fra sine maritime blyantstegninger i berlingske 
tidende samt reportager fra kapsejladser på øresund, hvil-
ket naturligvis ikke var en tilstrækkelig kvalifikation, men 
brevet til majestæten havnede hos de myndigheder, der skul-
le afgøre, om lodsen fr. landt trods manglende akademisk 
skoling kunne godkendes som officiel maler og dermed at-
tacheres togtet.

kongen havde i hvert fald ikke sat sig imod det, og god-
kendelsen gik igennem, men ikke uden at det derefter gav 
anledning til en del mukken i de mere akademisk uddanne-
de malerkredse. selv efter at beslutningen var truffet, holdt 
spekulationerne i ekstra bladet ikke op, og dagligt bragtes 
nye navne i forslag. ”Så en dag ringede jeg op til redaktio-
nen og sagde, at de skulle standse dette gætværk, for det 
var afgjort, at jeg skulle med!”10 næste dag mødte ekstra 
bladets journalist og fotograf op i alma og frants landts 
hjem i solvænget.
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kongeskibet dannebrog skulle på togtet eskorteres 
af orlogsfartøjerne ingolf og Hvidbjørnen. fr. landt 
fik sin station om bord på ingolf, og han havde fra turens 
start gang i skitseblokken. kronprins frederik sejlede med 
på den første del af turen, men skulle gå fra borde i Helsin-
gør. landts første billede kom til at hedde ”Hans kongelige 
højhed Kronprins Frederik går i land ved Helsingør den 10. 
juni”. Året forinden havde landt malt en anden kongelig 
ankomst, nemlig hvor dannebrog ankommer til køben-
havns red med det nygifte kronprinspar efter brylluppet i 
stockholm. Prins knud deltog i hele kongeparrets togt, og 
der opstod et nært venskab mellem maleren og prinsen, der 
siden blev en hyppig gæst i alma og frants landts hjem i 
lyngby, hvor prinsen følte sig fri til også at tale om sine 
personlige problemer.

næste scene for landts skitseblok blev et spektakulært 
optrin, idet den svenske marines to skoleskibe, fuldriggerne 
najaden og jarramas, lå i farvandet ud for kullen, 
således at dannebrog med eskorte skulle passere mel-
lem dem. de svenske skoleskibe hilste det danske konge-
skib på den gamle orlogsmæssige måde, ved at undersejlene 
blev givet op og bramsejlene firede, mens der blev vinket og 

svinget med huerne fra de bemandede ræer. da landt var på 
ledsageskibet, oplevede og skitsede han begivenheden set 
bagfra, men da skitsen under besøget på island var blevet til 
et maleri, så dronning alexandrine billedet og spurgte ma-
leren, om han ikke ville lave det, så man så sceneriet forfra, 
og dermed som majestæterne havde oplevet det. selvfølge-
lig ville maleren det, og billedet blev siden reproduceret og 
benyttet som forside på offentlige telegrammer.

Under Island
fra færøerne havde landt sendt tegninger hjem til berling-
ske tidende, lige som alma havde fået en beskrivelse om 
forløbet af togtets første del frem til opankringen: ”Kl. halv 
ti stillede vi til parade. Jeg på næstkommanderendes venstre 
side. Alle de andre står efter anciennitet på hans højre side. 
Nå, så kom H. M. kongen til borde, og jeg var den første ma-
jestæten hilste på, og han spurgte, om det var maleren, og 
om jeg havde lavet noget, for så ville han gerne se det bag-
efter, når skibet var inspiceret”. der blev i al hast arrangeret 
en lille udstilling i ingolfs officersmesse: ”Majestæten 
syntes godt om den, og bad mig, når jeg havde lavet nogle 
flere, om at lave en udstilling i DANNEBROG, så dronnin-
gen kunne se dem. For øvrigt passiarede majestæten livligt 
med mig, og jeg måtte forklare”.11

efter anløb af trangiswaag og torshavn fortsatte turen 
mod island, men nu var det blevet rigtig dårligt nordatlan-
tisk havvejr. landt stod uanfægtet og malede videre på en 
plads med lidt læ på ingolfs agterdæk, da skibets chef, 
kommandørkaptajn lembcke, henvendte sig til ham: ”Her 
står De og maler, så det sprøjter, og med en stor cigar i 
munden, mens alle kadetterne ligger langs lønningen og 
brækker sig!” landt kunne have svaret, som han mange år 
senere gjorde det til journalisten otto ludwig: ”Mit ynd-
lingsmotiv er stormvejr og havvejr. Jeg kan bedst lide at 
male i storm!”12 der kom et fint billede ud af det: ”Hårdt 
vejr på atlanterhavet midt på dagen den 16. juni” – et bil-
lede, som majestæten senere købte.

i samme interview fortæller landt til otto ludwig om 
en dag i island, hvor dannebrog og Hvidbjørnen 
lå fortøjet på hver side af en bro: ”Mens jeg står på ag-

Efter Dronning Alexandrines ønske udførte Fr. Landt i 1936 et 
billede, hvor DANNEBROG passerer mellem de to svenske skole-
skibe. Billedet blev siden reproduceret til brug for festtelegrammer. 
På Stenders Forlag udkom senere gengivelser af Landts billeder 
på både telegrammer og postkort.
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terdækket og maler, siger en kvartermester: ”Hør, Landt, 
majestæten taler til Dem!” Jeg kom naturligvis hurtigt klar 
af lærredet og hilste på kongen. ”Har De travlt Landt?” 
spurgte majestæten. ”Det har jeg altid, Deres majestæt!” 
svarede jeg. ”Har De tid til at komme op og vise dronningen 
nogle skitser?” spurgte kongen derefter. Jeg svarede, at jeg 
altid havde tid, når majestæten kaldte på mig, og at det var 
mig en stor glæde at komme.” landt fik sine billeder og skit-
ser samlet over på dannebrog, hvor han med kasket-
ten under armen præsenterede dem for dronningen. kongen 
betroede sig undskyldende til landt: ”Ja, Landt, jeg kunne 
jo lige så godt være kommet over til Dem, men jeg vil helst 
være fri for alt det pifteri, når jeg går fra borde. Derfor bad 
jeg Dem komme herover!” dronningen kiggede på maleren: 
”Åh, Landt, gør mig den tjeneste at tage kasketten på igen, 
så taler vi meget bedre sammen!” 

 i ”vikingens” septembernummer 1936 lader axel bæ-
rentzen lidt royalt lys skinne ned over sin bladvirksomhed 

ved at bringe et foto fra togtet med følgende billedtekst: 
”Fra hans majestæt kongens rejse til Island, hvor ”Vikin-
gens” maler lods Fr. Landt deltog for at male til ”Jul paa 
Havet”. redaktøren levede op til løftet, for samme år bragte 
”jul paa Havet” et stort farvebillede i dobbelt opslag af kon-
geskibet dannebrog i urolig sø ledsaget af inspektions-
skibet Hvidbjørnen. billedet er malt på hjemturen og 
var blot et af de næsten 50 billeder, som landt malede fra 
rejsen. med sin næsten ufattelige flid overgik han i antal 
både arnesen og olsen, og flere af værkerne kom da også til 
at gøre forgængernes værker selskab på amalienborg. 

det blev en enestående malerisk dokumentation, der 
kom ud af landts deltagelse i kongetogtet, idet han ikke blot 
noterer billedets situation og topografi, men på adskillige af 
maleriernes titler er der også sat klokkeslæt. et par af kon-
gehusets billeder var f.eks. dokumenteret således: ”salut for 
det islandske kongeflag ved vestmannaøerne den 17. juni kl. 
5” og ”ankomst til reykjavik den 18. juni kl. 1230”

”Ankomst Reykjavik den 18. juni kl. 1230” er den præcise titel på Landts billede fra anløbet af Islands hovedstad. Maleriet blev efter 
hjemkomsten erhvervet af kongehuset, men udlånt til udstillingen på Charlottenborg. Privateje.
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Endelig Charlottenborg
ligesom bærentzen ikke havde været sen til at kaste lidt 
kongelig glans over sin virksomhed, så lod Poul buus, aug. 
Withs efterfølger i kunsthandelen bredgade 6, heller ikke 
chancen gå fra sig for at få del i den opmærksomhed, der 
var omkring det kongelige togt til island. frem for at ar-
rangere en udstilling i kunsthandelens egne lokaler foreslog 
han landt at leje sig ind i udstillingssalen på Charlotten-
borg. det kunne ske ved at kunsthandelen stod som lejer, 
mens landt skulle selv betale alle udgifter i forbindelse med 
arrangementet.

det var om at smede, mens jernet var varmt. salen blev 
lejet, og i dagene fra 22. oktober til 1. november 1936 vi-
ste Charlottenborg ”Marinemaleren Fr. Landts malerier og 
studier bl.a. fra kongerejsen til Færøerne og Island i 1936”. 
langt den overvejende del af malerierne var fra rejsen, og 
kongehuset havde beredvilligt stillet sine fire billeder fra 
rejsen til rådighed. de øvrige udstilledes med tilhørende ka-
talog, hvori der var angivet billedernes mål og priser. også 
her var der et par ”historiske” billeder, bl.a. et stort maleri, 
som landt kaldte ”da Hans majestæt kong Christian d. 
iX sejlede til island” samt det lidt mindre billede ”deres 
kgl. Højheder kronprins frederik og kronprinsesse ingrids 
ankomst på københavns red den 26. maj 1935.” i øvrigt 
var billederne ophængt således, at gæsterne kunne følge 
rejsens rute og begivenheder kronologisk. første maleri var 
fra kronprinsens landgang ved Helsingør 10. juni. derefter 
skildres tågevejr, anduvninger og ankomster frem til, at ska-
gens fyrskib hilser dannebrog ved hjemkomsten.

straks efter udstillingen blev der udfærdiget en regning 
til landt fra aug. Withs efterfølger i kunsthandelen. regnin-
gen var meget detaljeret – lige fra leje af lokale på Charlot-
tenborg for 700 kr. ned til den mindste sporvognsbillet ved 
transport af malerierne fra Charlottenborg tilbage til lokaler-
ne i bredgade. det hele summede sig op til kr.1.584,53, men 
det har næppe fået lodsen til at ryste på hånden. en samtidig 
opgørelse over salget viser, at der blev solgt billeder for i alt 
3.675 kr. hvoraf kunsthandelen beregnede sig 10 %. 

et sådant lejemål på Charlottenborg gjorde naturlig-
vis ikke maleren til det, man almindeligvis forstår ved en 

Charlottenborgmaler, men for landt har det også efterhån-
den været ganske ligegyldigt. Hans arbejder havde fået den 
anerkendelse og det blå stempel, som han tidligere havde 
stræbt efter. blandt de landt-billeder, som i de senere år 
er blevet solgt på auktioner, bærer flere arbejder mærkater, 
som viser, at de har været indsendt til bedømmelse til cen-
surerede udstillinger på Charlottenborg uden at blive anta-
get. tidligst kendte arbejde med en sådan mærkat er dateret 
1929, men et indsendt og vraget billede bærer mærkat med 
årstallet 1939, altså flere år efter succesudstillingen. ifølge 
broderen niels fik landt siden en invitation fra Charlotten-
borgs censurkomite til at udstille, men dette tilbud blev af-
vist. kunsthandelen kunne overkomme salget, indtil landt 
nogle år senere selv overtog det.
 Her i slutningen af 1930’erne var frants landts position 
som en af landets førende marinemalere slået fast. succesen 
fra Charlottenborgudstillingen blev forsøgt gentaget året 
efter. i dagene 16.-25. april vistes 81 af landts arbejder i 
rådhussalen i aarhus. derefter vistes malerierne på fyn, 
hvor udstillingen i dagene 6.-12. maj var overført til fyens 
kunstbygning i odense, som var blevet lejet til formålet. 
også her var ikke færre end 81 arbejder med, men konge-
husets var dog blevet hjemme på amalienborg. til gengæld 
vistes en række tidligere arbejder. broderen niels oplyser 
mange år senere, at det samlede salg fra udstillingerne 
udgjorde mere end 7.000 kr., hvilket var betragteligt over 
lodsens årsløn. for landt havde interessen for maleriet for 
længst distanceret interessen for det borgerlige erhverv som 
lods ved københavns lodseri, selv om han livet igennem 
stædigt holdt fast i sin titel som lods. 

Marinemaleren Vilhelm Arnesen
i ”arnebo” i snekkersten begyndte den tidligere så ombej-
lede marinemaler vilhelm arnesen også at føle sig distan-
ceret af lodsen, hvis billeder i disse år i emne, stil og farver 
lå meget tæt op ad arnesens, men i pris betragteligt under.

da axel bærentzen i januarnummeret 1938 af ”vikin-
gen” ikke uden en vis stolthed præsenterede en ny medar-
bejder til bladet ”nemlig selve Fyr- og Vagervæsenets direk-
tør, kommandørkaptajn Paul E. B. Sinding” (1882-1964), 
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var det ved at blive for meget for arnesen, som givetvis også 
har følt sig forbigået, da landt blev attacheret som kongens 
ledsager på islandsfærden. bærentzen måtte aflægge den 
gamle mester et besøg, og det blev til en helsides artikel i 
apriludgaven af ”vikingen” som også indeholdt et friskt og 
levende fotografi af den 74-årige marinemaler. bærentzen 
indleder sit skrevne portræt af maleren: ”Marinemaler Vilh. 
Arnesen har stillet sin kunst til rådighed for ”Vikingen”, en 
flot gestus for ”Vikingens” arbejde for søens sag, og for at 

takke ham for denne imødekommenhed og samtidig for at 
erfare, hvor megen sandhed der var i alle de rygter, der gik: 
Vilh. Arnesen var gammel, hans øjne var dårlige, han havde 
lagt maleriet på hylden – aflægger jeg Danmarks største nu-
levende marinemaler et besøg.

Højt hævet over Strandvejens færdsel ligger ”Arnebo,” 
marinemaler Arnesens faste borg, med herlig udsigt over 
Sundet og Kronborg, alle sømænds stolte symbol på Dan-
mark, et af Arnesens kæreste sujetter: en sejler med Kron-
borg i baggrunden. Når Vilh. Arnesen har fæstnet dette til 
lærredet, fryder det tusinders øjne, og hverken Kronborg 
eller skibet kan males bedre. Det er absolut ingen gammel 
mand, der modtager mig. Statelig og spændstig kommer 
Vilh. Arnesen mig i møde, og jeg kan slet ikke forstå, at den 
mand har malet til konger og kejsere allerede for 30-40 år 
siden. I løbet af et øjeblik har Vilh. Arnesen placeret mig i 
sit atelier og med ungdommelig vitalitet viser han mig det 
ene pragtfulde billede efter det andet, alt har en historie; for 
hvert maleri foreligger der talrige skitser og forarbejder; 
mægtige malerier malet i det sidste år slår alle påstande 
ned om Vilh. Arnesens trækken sig tilbage fra malerkunsten. 
Her er så stor variation, som man sjælden træffer, og Vilh. 
Arnesens selvstændige sujetvalg har stadig fundet nye mo-
tiver. Time efter time går i samtale med denne store person-
lighed og stadig er Vilh. Arnesen en lige livfuld og interes-
sant fortæller.”

under samtalen bag arnesens høje ateliervinduer ud 
mod øresund fremkom bemærkningen: ”Jeg maler ikke no-
get, jeg ikke har set. Jeg har fået en grundig uddannelse!” 
bemærkningen kan være møntet på både landt og sinding, 
som begge var autodidakte og begge ”konstruerede” skibe 
og begivenheder, som lå langt tilbage i historien. specielt 
Paul sinding var kendt for sine mange malerier af histori-
ske krigsskibe og søslag, og landt havde ligeledes bl.a. for-
søgt sig med billedet ”niels juels gennembrud under slaget 
i køge bugt”. arnesen havde dog med sin påstand under 
samtalen taget munden rigelig fuld, eftersom han næppe 
selv var tilskuer til ”slaget ved øland” og ”Helsingørs red 
i sundtoldens dage”, som er titlerne på et par af hans mest 
kendte malerier.

Lods og marinemaler Frants Landt om bord på København Lodse-
ris lodsdamper. Privateje.
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en episode i 1942 viste, at vilhelm arnesens skepsis 
over for sine malerkolleger landt og sinding ikke sådan 
lige var blevet udryddet. ligesom fr. landt i sin tid havde 
opsøgt arnesen for at få dennes vurdering af talentet, op-
søgte den senere kendte skibsportrætmaler otto stoltenberg 
(1906-1988) også arnesen. stoltenberg ville gerne høre, 
hvad den gamle mester mente om hans talent. kunne det 
holde til at han opgav sit arbejde som skibstømrer på skibs-
værftet i Holbæk?

efter sin uddannelse havde stoltenberg sejlet til søs som 
tømmermand, men under den tyske besættelse havde han 
taget arbejde i land i sit gamle erhverv i Holbæk, men hans 
lyst stod til noget helt andet, og det havde ikke skortet på 
opfordringer fra venner og bekendte om at gøre maleriet til 
levevej. nu ville han gerne have en virkelig fagmands ord 
for at talentet kunne bære, og med en stak billeder og skitser 
under armen blev arnesen opsøgt. billeder og skitser blev 
bredt ud på gulvet i atelieret, og arnesen kiggede længe på 
dem, inden han sagde noget. malerens første udbrud, idet 
han pegede på et af billederne på gulvet, var: ”Det der, det 
har De ikke lavet!”

”Nej!” det vedgik stoltenberg øjeblikkeligt. billedet 
var en kopi med en berømt teclipper udført af en amerikansk 
maler. billedet var udført for et familiemedlem, som meget 
gerne ville have et billede af dette skib, og da der ikke kom 
teclippere til Holbæk, havde han søgt denne udvej. men –
skyndte stoltenberg sig at forsikre  – det var ikke som ”ko-
pist”, han havde tænkt at ernære sig.

 arnesen var tilfreds med denne forklaring og fortalte 
så sin gæst, hvorledes han fandt sine egne billeder kopieret 
– blot blev der sat et par måger på og måske lavet en anden 
landkending. arnesen nævnte direkte frants landt og Paul 
sinding. Han fandt at de to malere kopierede hans billeder 
og solgte dem langt billigere, end han selv kunne gøre. for 
med et offentligt embede ved siden af maleriet ”henter de 
jo deres guldstøv andetsteds fra,” som arnesen udtrykte det 
over for stoltenberg.13

På dette tidspunkt stod frants landt dog efter 30 års vir-
ke som lods umiddelbart over for at skulle pensioneres efter 
på det nærmeste at have knust nogle fingre på højre hånd. 

Pensionsår på rutine og renommé
30. december 1941 modtog landt et telegram fra lods-
direktoratet med en lykønskning i anledning af sit 30-års 
jubilæum ved københavns lodseri. fr. landt gik på dette 
tidspunkt hjemme og var sygemeldt, idet han var kommet 
slemt til skade med sin højre hånd ved at få den i klemme 
under et trin på en lodslejder, da han i meget dårligt vejr en-
trede et skib, som skulle lodses ind til københavn. samtidig 
med, at landt havde fået hånden bag lodslejderens trætrin, 
var lodsbåden med stor kraft tørnet imod lejderen med det 
fatale uheld til følge. denne lodsning skulle blive hans sid-
ste i aktiv lodstjeneste. trods stærke smerter og med blodet 
dryppende fra hånden gennemførte landt lodsningen, efter 
at skibets kaptajn havde stivet den kvæstede lods godt af 
med et betydeligt kvantum cognac. vel i havn tog landt en 
sporvogn ind til hospitalet for at få sin læderede hånd lappet 
nogenlunde sammen. men lægens dom var klar. Han ville 
aldrig igen blive i stand til at entre et skib via en lodslejder. 
 selv opgav landt altid sin tid i lodsvæsenet til 33 år, 
idet han regnede aspiranttiden med. Han skulle nu i lige så 
mange år nyde godt af den pensionsordning, som lodseriet 
havde, og han kom aldrig til at betragte sig selv som forhen-
værende lods.

da otto Walsted interviewede landt til dagens nyheder 
i 1960 i forbindelse med malerens 75-års dag, konkluderede 
Walsted lidt for hurtigt efter en snak om det fatale uheld 
med hånden: ”Og det var også derfor, De gik i land og blev 
marinemaler i stedet for lods og maler på én gang?” Wal-
sted blev med eftertryk irettesat: ”Jeg er stadig lods, selv om 
jeg er holdt op med at sejle. Jeg er ikke pensionist – heldig-
vis! Jeg er parthaver i Københavns Lodseri og følger med 
i det hele. Er det et godt år for lodseriet, er det et godt år 
for mig – og omvendt!”14 landt kom da også fortsat på sin 
gamle arbejdsplads bl.a. for at rengøre de malerier, som han 
havde hængende i lodseriets godt tilrøgede vagtstue.

kort efter pensioneringen var landt sammen med alma 
og sønnen niels-erik flyttet fra østerbro til Hollandsvej i 
lyngby, hvor der blev købt et stort dobbelthus, og lodsen 
indrettede sig et godt atelier på husets første sal. i årene 
under besættelsen, hvor folk ikke havde så meget at bruge 
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penge til, var produktionen med udgangspunkt i skitsebø-
gerne fortsat, og der blev tjent gode penge, så der også var 
råd til tjenestepige og ekstrahjælp og selskabelighed med 
Prins knud som en hyppig gæst. Prinsen var på dette tids-
punkt endnu danmarks tronfølger og kendte bl.a. lodsen fra 
sammenkomster i marineforeningens afdeling 12, hvor de 
begge var medlemmer sammen med kong frederik. den 
kvæstede hånd var helet til anvendelighed, men et par fingre 
sad helt forkert. alle, som trykkede landt i hånden, blev 
derved mindet om det fatale uheld. det var slut med de helt 
fine detaljer i penselstrøgene. Problemer med synet var også 
begyndt at melde sig, men det brød landt sig ikke om hver-
ken at tænke på eller tale om. efter en række biluheld, hvor-
af flere var alvorlige, måtte han dog opgive at køre bil, ef-

tersom intet forsikringsselskab længere ønskede at forsikre 
ham. frants landt havde simpelt hen svært ved at anerkende 
sine tab. Handelen med malerier var også flyttet fra kunst-
handlerne hjem til privaten. både produktion og handel var 
nu præget af rutine og renommé.

et højdepunkt i sin karrieres efterår søgte landt at opnå 
i sommeren 1952, hvor kong frederik iX skulle gøre en 
rejse til grønland med kongeskibet dannebrog og med 
fregatten Holger danske som ledsagefartøj. Her havde 
fr. landt efter henvendelse til kongen fået hans tilladelse til 
at deltage med fast station om bord på ledsagefartøjet. der 
er næppe tvivl om, at maleren havde et ønske om at gentage 
sin store succes fra sidste kongerejse. 1. juli var der afgang 
til grønland, hvor lodsen og kongen sammen fik en del op-

Der blev ikke sparet på sejlskibene på billedet fra 1942, som angives at vise Øresund omkring 1880. Billedet malte og forærede Landt ved 
sin afsked til lodsforeningen, som arrangerede et lotteri blandt medlemmerne med lodsedler á en krone, hvor maleriet var gevinst. Den 
heldige vinder var lods Gerhard Fauerskov i Esbjerg. Privateje.
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levelser, der siden kom til at fylde meget i lodsens erindring. 
dronning ingrid deltog ikke i den lange og lidt barske sejl-
tur, men fløj til grønland, hvor hun så boede på danne-
brog. Prins knud deltog i hele togtet. i flådens mandfol-
keverden fik maleren på hjemrejsen en oplevelse, som han 
huskede og gerne viderefortalte: ”Mens vi befandt os ude på 
Atlanten, trak det op til dårligt vejr, og ovre fra Dannebrog 
blev der signaleret ”splice the main-brace”, hvilket jo var 
en invitation til at drikke rom på kongens regning. Pr. signal 
forespurgte vi så, om det skulle være en kortsplejsning el-
ler en langsplejsning, Vi fik svaret, at det selvfølgelig skulle 
være en langsplejsning”.15 

resultatet af turen blev endnu en række billeder, som 
dokumenterede rejsen med steder, begivenheder og tids-

punkter. billederne skulle efter hjemkomsten danne ramme 
om endnu en udstilling. landt lejede i dagene 6.-23. decem-
ber 1952 optimistisk salen i den frie udstillings bygning på 
østerbro og tegnede selv udstillingens plakat, hvor man ser 
kongeskibet i diskobugten gennem et stort hul i et isbjerg. 
kataloget, han fik trykt, viser, at der blev præsenteret 68 
arbejder, hvoraf lidt over halvdelen var fra rejsen. 

med udstillingen fik landt sit livs store skuffelse. kun 
få dage inde i udstillingen måtte han lave en ny prisliste til 
kataloget, hvor alle priser på billederne var nøjagtigt halve-
ret. betragter man de billeder, som det er muligt at opsøge 

Efter indsamling i alle Marineforeningens afdelinger landet over 
udførte Frants Landt i 1949 et stort maleri af M/S KRONPRIN-
SESSE INGRID liggende ved Larsens Plads foran Amalienborg. 
Det skete på bestilling af Marineforeningen i Danmark, hvis æres-
formand majestæten var. Billedet overraktes som gave til kongen 
på dennes 50-års fødselsdag 11. marts 1949. Skibet var på dette 
tidspunkt endnu ikke afleveret fra værftet i Helsingør, så der er 
tale om såkaldt ”artists impression”. I øvrigt var Kronprinsesse 
Ingrid på dette tidspunkt for længst blevet dronning, men skibets 
navn skulle som skibet selv være en parallel til det noget ældre 
M/S KRONPRINS FREDERIK. Billedet her er reproduceret efter 
gengivelsen i ”Jul paa Havet” 1949.

I sommeren 1952 kort før afrejsen til Grønland overrakte Fr. 
Landt et maleri til kaptajn Kurt Carlsen, der året forinden var 
blevet en verdenshelt i kampen for at bjærge sit kæntrede skib 
FLYING ENTERPRISE. Maleriet viste skibet, mens det lå skævt i 
det oprørte hav og med kaptajnen som eneste besætningsmedlem. 
Carlsen havde i 1952 været på en lynvisit i København, hvor han 
var blevet hyldet af en stor menneskemængde. Privateje.
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i dag, falder man over, hvor små og nærmest skitseagtige 
skibene forekommer i det storslåede landskab, som landt 
havde langt bedre styr på. uden tvivl var det gensynet med 
de grønlandske landskaber, som landt havde kendt i sin 
ungdom, der havde gjort indtryk på ham. 

De sidste år
i begyndelsen af 1960’erne, hvor landt havde rundet de 
75 år, var alderdommens fortrædeligheder for alvor ved at 
indhente ham. Handicappet med hånden var jo aldrig helt 
overvundet, og han begyndte at ryste på begge hænder. Pro-
blemer med hørelsen meldte sig og blandede sig med syns-
handicappet. broderen niels prøvede at overtale den gamle 
lods til at lægge penslen fra sig, men landt reagerede for 
langsomt på den opfordring. livet var ganske enkelt ved at 
gå helt i opløsning for den tidligere så velansete og succes-
rige lods og marinemaler.

døtrene gjertrud og kirsten havde begge opgivet at få 
en kunstnerisk karriere. gjertrud havde bosat sig i sverige. 
kirsten havde en tid været sekretær for den kendte dr. lie-

berkind, men var nu blevet gift med landmand Carl jørgen-
sen. deres datter karen var gift med Poul sørensen, som 
havde et beskedent husmandssted i valsølille på sjælland, 
og kirstens anden datter Hanne var emigreret til Califor-
nien. kirsten selv flyttede sammen med sin mand midt i 
1960’erne over til Hanne i usa, så tilbage i danmark var 
af fr. landts børn kun sønnen niels-erik, som boede i Hel-
singe. Han var blevet skilt fra sin kone, der oprindelig i 1956 
var kommet til frants og almas hjem som tjenestepige.

mens familien endnu boede på Hollandsvej, var alma 
blevet syg og måtte de sidste ni år af sit liv være på hospital i 
nykøbing sjælland. ”Det gør mig ondt, at De ikke kan male 
mere, det var så hyggeligt at se Dem i funktion”,16 skrev den 
venlige familielæge i februar 1968 til landt, da han måtte 
opgive Hollandsvej og en kort tid lade sig indlogere hos 
sønnen i Helsinge. derfra kom han på et hjem i lionsparken 
på gadevangsvej i Hillerød.

i begyndelsen af 1970’erne flyttede frants landt med 
sin gode pension fra lodsvæsenet ned til barnebarnet karen 
og hendes mand på nebsmøllevej i valsølille, hvor der var 
blevet sammentømret en lille stue til ham. Her henlevede 
han sine sidste år næsten blind og gemt væk fra den ver-
den, han gennem mange år havde været en del af. sine ol-
debørn kunne han glæde med fortællinger fra sit sømandsliv 
og mange år som lods, og ikke mindst med sine oplevelser 
sammen med arveprins knud og kong frederik. 

i april 1975 var landt indlagt på sygehuset i ringsted, 
hvor han døde 21. april godt 90 år gammel. den stærkt de-
mente og kræftsyge alma levede endnu, men var i mental 
henseende tabt for verden. Hun døde et halv år senere. bar-
nebarnet karen ordnede begravelsen, som fandt sted i nykø-
bing, så alma og frants landt, der kunne have holdt kron-
diamantbryllup, kom ikke til at dele det beskedne gravsted i 
valsølille, der ellers havde plads til to. en meget enkel sten 
står på malerens gravsted med kun det ene ord: landt.

det er som om, man ved gravstedet fornemmer, at den 
beskedenhed, som gravstedet signalerer, langt fra afspejler 
den betydning, som den malende lods havde i sin samtid 
for de mennesker, som holdt af godt marinemaleri. ja, en 
betydning, som rækker længere end til samtiden.

Københavns havn fyldt med sejlskibe. Det var omtrent dette syn, 
der mødte den unge lodsaspirant ved ansættelsen i 1909. Ved hans 
25-års jubilæum i 1934 blev billedet malt og foræret til Køben-
havns Lodseri. Privateje.
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Landt opsøgte i sin pensionisttilværelse nogle af de store danske rederier, hvoraf flere frem for fotos foretrak af fylde væggene i deres kon-
torlokaler med malede portrætter af deres flåde. Det blev nu en af de opgaver, som Landt påtog sig. Det var specielt rederiet J. Lauritzen, 
der fik Landt som leverandør. Landt var blevet skibsportrætmaler, hvilket var langt mindre estimeret end marinemaler. Privateje.
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Efterskrift
frants landt var i sin storhedstid først og fremmest sejlski-
benes maler, som victor Qvistorff (1882-1953) var damp-
skibenes og Paul sinding flådens. for landts vedkommende 
kom motorskibene først ind i billedet, da han i 1950’erne 
henvendte sig til nogle af landets store rederier med tilbud 
om at lave portrætter af deres skibe. rederiet j. lauritzen 
havde tradition for at forære afgående kaptajner et maleri 
af deres skib, og her blev fr. landt engageret på linje med 
Hans schøsler-Pedersen, som også varetog samme produk-
tion af skibsportrætter til rederiet. 
 efter vilhelm arnesens død i 1948 var fr. landt mange 
steder opfattet som danmarks store sejlskibsmaler, hvis 
produktion var internationalt kendt. På en auktion i london 
kunne et landt-billede opnå hammerslag på over 40.000 
danske kroner. der var flere, som i de år forsøgte sig med 
at fremstille billeder i landt-stil og efterligne hans signatur. 
der cirkulerer således også signerede landt-billeder, som 
fr. landt aldrig har stået fadder til. selv opgav han sin livs-
produktion til ca. 2000 billeder.

Helt galt i byen er det gået med en række landskabsbil-
leder, som viser en udsigt over en fjord eller en sø, hvor der 
forekommer variable elementer. snart er der et hus, et træ, 
en kirke, en sejlbåd eller en mølle i baggrunden. malerierne 
er signerede med bogstaverne fl i skriveskrift, med et delt 
årstal på begge sider – ”19 fl 10”. også til landt-udstil-
lingen på nysted gamle rådhus i 2012 havde flere sådanne 
billeder sneget sig ind, hvilket kan skyldes, at der er bevaret 
en del sådanne billeder netop på lolland. Heraf opbevares 
nogle i fjernere grene af landt-slægten. ingen findes hos fr. 
landts egne efterkommere. disse billeder med variationer 
over det samme landskab forekommer imidlertid med årstal 
strækkende fra 1894 frem til begyndelsen af 1920’erne. fr. 
landt skulle således have været leveringsdygtig i oliemale-
rier allerede som niårig og fortsat hermed langt ind i sin kar-
riere som marinemaler, hvilket forekommer ret usandsynligt 
og ligeledes strider mod malerens egne oplysninger om sin 
start som maler.

Noter
1. artiklen er en omarbejdet og udvidet udgave af det ma-
nuskript, som forfatteren i 2012 modtog førsteprisen for i 
en priskonkurrence udskrevet af kontaktudvalget for dansk 
maritimhistorie og samfundsforskning. artiklen bygger 
på papirer, udklip, skitsebøger m.v., som frants landt selv 
havde gemt, og som efter malerens flytning til barnebarnet i 
valsølille blev stående i kasser i kælderen på gadevangsvej 
i Hillerød. en kasse blev ved en auktion nogle år efter fr. 
landts død købt af to lokale mænd, som delte indholdet. en 
del af materialet havnede derefter på det lokalhistoriske arkiv 
i Helsinge, som sørgede for at materialet overførtes til det 
lokalhistoriske arkiv i nysted, hvor flere dele af samlingen 
er blevet benyttet til nærværende afhandling. den anden 
del af samlingen er siden ved køb kommet i forfatterens 
besiddelse. materialet er i arkivet i nysted registreret under 
journal 1984/1 med lHa nr. 371/01. lokalhistorisk arkiv 
i nysted takkes for god hjælp og en velvillig indstilling til 
benyttelse af arkivet. endvidere er gennemgået stort set alle 
årgange af ”vikingen” (1924-1975), samt relevante årgange 
af dansk lodstidende. en del biografiske oplysninger har 
kunnet hentes hos malerens slægtninge. en særlig tak rettes 
til fr. landts svigerdatter anne (adolfine) neumann, bar-
nebarnet anne-grethe landt og oldebarnet søren søren-
sen samt til den utrættelige og inspirerende pastor emeritus 
bjørn fisker ohl, nysted.
2. udateret udklip (1938) fra aftenbladet: ”Havets farvespil 
indfanget fra lodsbåden”, i forfatterens landt-arkiv.
3. originalbrev i landt-arkivet i lokalhistorisk arkiv i ny-
sted.
4. oplyst af fr. landt til rs. dreyer ved interview i lolland-
falsters folketidende 25. 1. 1960.
5. originalbrev i landt-arkivet i lokalhistorisk arkiv i ny-
sted.
6. bladet ”klokken 5” 25. maj 1925: ”lodsen med maler-
kassen”, i forfatterens landt-arkiv.
7. magasinet Vore Herrer nr. 24, 20. november 1924: ”lods 
og maler frants landt fortæller”.
8. oplyst af broderen niels landt, som i øvrigt har meget 
anderledes fat i fr. landts forhold til malerne arnesen og 
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mølsted, end fr. landt selv har oplyst. avisartikel i lokal-
historisk arkiv, nysteds landt-arkiv.
9. benny boysen: skibsportrætmaleren Peder Christian Pe-
dersen. FRAM – Fra Ringkøbing Amts Museer 1986, s. 23.
10. otto ludwig: lodsmaler landt. Vikingen nr. 6 1948.
11. malerens brev til hustruen i forfatterens landt-arkiv.
12. ludwig op. cit.: 1948.
13. oplyst ved forfatterens interview med otto stoltenberg 
1979.
14. ludwig op. cit.: 1948. 
15. interview med fr. landt i Vikingen februar 1955 i anled-
ning af malerens 70-års dag.
16. Privat brev fra lægen i forfatterens landt-arkiv.

Summary
Frants Landt – sea pilot and marine artist 
danish sea pilot and marine artist frants landt (1885-
1975) was born in nysted, lolland in a family of fishermen 
and sealers. He started at sea at the age of 14 and gained 
his certificate as a ship’s mate in 1907 from the school of 
navigation at bogø. Here he became engaged to alma, his 
teacher’s daughter. He participated as an officer in expedi-
tions to greenland on board barques belonging to the royal 
greenlandic trade Company, until, in 1909, he became an 
apprentice at the pilot company in Copenhagen. after fin-
ishing his education in 1912, he became a member of the 
pilot staff in Copenhagen, and at the same time he began a 
career as a marine artist, where the old square-rigged ships 
were his preferred objects.

as an artist he consulted the most popular marine art-
ists of the time: vilhelm arnesen (1865-1948) and Christian 
mølsted (1862-1930), and received good advice from them. 
later on there was a parting of the ways between landt and 
arnesen. the latter found himself imitated by landt, who 
did not need to make a living out of his paintings.

through the magazine Vikingen, fr. landt became a 
well-known and popular marine artist. in 1936 he dared to 
suggest himself for inclusion as an artist on a royal cruise 
to the faroe islands and iceland. He was chosen, and there 
was some dissatisfaction among the more academic artists.

on the cruise, the artist developed close relationships 
with several members of the royal family – especially with 
Prince knud, who from 1947 to 1953 was heir to the danish 
throne. the highlight of fr. landt’s career as a marine artist 
was in the late 1930s, after several successful exhibitions in 
the biggest danish cities.

as landt did not find himself appreciated in circles of 
academic artists, he later refused an invitation to become a 
member of the circle of artists exhibiting at the art centre 
Charlottenborg.

in 1941, while working as a pilot, he suffered a serious 
injury to his right hand when entering a ship on a wooden 
pilot ladder, and he had to retire after 30 years of service as 
pilot, but he continued his work as an artist. However, his 
work built more and more on tradition without any innova-
tion and progress.

according to the wish of king frederik iX, landt was 
invited to participate in a new royal expedition to greenland 
1952. the subsequent exhibition of works from the trip was 
not a success. the injured hand and a progressing eye dis-
ease had started to influence the artist’s production, but he 
was able to complete ship portraits for some danish ship-
ping companies.

from the early 1960s, landt had to give up painting 
completely, and lived alone most of the time until he died 
at a grandchild’s home in 1975. fr. landt surely enjoyed his 
fame as a well-known marine artist, but he always preferred 
to be mentioned by his profession as a pilot. His works have 
previously reached high prices at danish and international 
auctions, but the declining interest in marine painting has 
also affected the price of landt’s works.

Benny Boysen (f. 1944)
tidligere museumsinspektør. efter uddannelse på statens 
sømandsskole i frederikshavn og nogle år til søs uddan-
net som lærer med historie som linjefag. 1976-1987 leder af 
struer museum. derefter redaktør og forfatter med eget lo-
kal- og kulturhistorisk forlag. Har publiceret en række artik-
ler med maritime emner – væsentligst fra limfjordsområdet.
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M/S MARIE MÆRSK i rum sø. Foto: A.P. Møller-Mærsk.
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Til søs med MARIE MÆRSK

Af Morten Hahn-Pedersen

I forbindelse med sin afgang som direktør for Fiskeri- og 
Søfartsmuseet fik Morten Hahn-Pedersen tilbud om en tur 
med ét af verdens største containerskibe, Mærsk Lines MA-
RIE MÆRSK. I denne artikel fortæller han om sine ind-
tryk af skib og besætning fra turen, der fandt sted over et 
par uger i oktober-november 2015. Triple-E skibet MARIE 
MÆRSK var også emnet for Fiskeri- og Søfartsmuseets 
særudstilling i 2015. Under overskriften ”MARIE MÆRSK 
i billeder − Arbejde og hverdag til søs om bord på verdens 
største containerskibe” gav fotograf Casper Tybjerg i en se-
rie enestående flotte fotooptagelser et anderledes indblik i 
nutidens maritime verden. Såvel særudstillingen som den-
ne artikel har kun været mulig takket være stor velvilje og 
hjælpsomhed fra Mærsk Line samt fra besætningen om bord 
på MARIE MÆRSK.

Indledning
en solrig dag i oktober 2015 mødte jeg op hos immigrati-
onsmyndighederne på havnen i rotterdam for at få ordnet 
de sidste papirer inden påmønstring af mærsk lines m/s 
marie mærsk. jeg havde lært skibets kaptajn, john 
møller jensen, at kende via fiskeri- og søfartsmuseets kon-
takt til skibet i forbindelse med arbejdet på Casper tybjergs 
fotoudstilling om marie mærsk. i august 2014 havde 
jeg haft lejlighed til at besøge skibet, mens det lå i Århus, og 
sammen med museumsinspektør søren byskov havde jeg i 
foråret 2015 også gennemført en del møder og interviews 
med john møller jensen om hans arbejde og karriere. ved 
afslutningen af et af disse møder inviterede john mig på en 
tur med marie mærsk, når jeg senere på året var gået 

af som direktør for fiskeri- og søfartsmuseet, og det var 
årsagen til, at jeg nu befandt mig i rotterdam.

nogle uger tidligere havde john i tanjung Pelepas i ma-
laysia skiftet med marie mærsks anden kaptajn, ole 
nielsen, og stod nu på broen under skibets videre sejlads fra 
malaysia via det indiske ocean, suez-kanalen og middel-
havet til nordeuropa. undervejs havde john og jeg haft en 
intens e-mailkorrespondance for at få de sidste ting på plads 
omkring rejse, kontakt til agenten i rotterdam, papirer som 
helbreds- og straffeattest, registrering og påmønstringsin-
strukser m.v. med det sidste stempel i passet hos immigrati-
onsmyndighederne i rotterdam var alle formaliteter ordnet, 
og så gik turen de ca. 60 km ud til et gensyn med john og 
marie mærsk ved aPm terminals hollandske afdeling 
ved maasvlakte nær maas-flodens munding.

Skibet
navnet marie mærsk hører til i en lang tradition med en 
kombination af familienavne og mærsknavnet, som i 1906 
blev lanceret med rederiets andet skib Peter mærsk, op-
kaldt efter skibsreder a.P. møllers far, Peter mærsk møller. 
marie mærsk-skibene er opkaldt efter skibsreder a.P. 
møllers moster, som i 1852 blev født til søs, da forældrene i 
et nybygget skib til faderens rederi i dragør var på vej retur 
fra sverige til danmark.

vor tids marie mærsk, der er hjemskrevet i dra-
gør, er det sjette i rækken af skibe med dette navn i a.P. 
møller-mærsk flådens mere end hundredårige historie. 
den første marie var en damper, som rederiet i 1920 fik 
bygget i danzig. den næste i rækken blev bygget i køben-
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havn i 1928 og var ét af rederiets første tankskibe. så fulgte 
endnu et nybygget tankskib, som var aktivt for rederiet fra 
modtagelsen i 1948 og frem til bortsalg til sverige i 1958. 
det fjerde marie mærsk, hvis klokke siden kom til  
fiskeri- og søfartsmuseet, var også et tankskib, som kom til i 
1962 og bl.a. blev brugt til afhentning af olie fra duC’s felter 
på nordsøen. dette skib blev afhændet i 1984, da olierørled-
ningerne fra nordsø-felterne i denne henseende havde gjort 
tankskibe og flydebøjer overflødige. femte skib i rækken var 
et containerskib med en kapacitet på knap 5.000 teu (Twen-
ty-foot Equivalent Unit/20 fods container), som i 1990 blev 
bygget på odense staalskibsværft, lindø ved munkebo. da 
det blev solgt, var der plads til nummer seks i rækken, nemlig 
vores marie mærsk, som blev bygget ved daewoo ship-
building & engineering Co. ltd. i korea i 2013.1

marie mærsk var den fjerde i en række på 20 im-
ponerende sværvægtere, der i sommeren 2015 stod som det 
foreløbige resultat af en ordre, som mærsk line i februar 
2011 afgav til det koreanske skibsværft. skibene, der fra 
sommeren 2013 og et par år frem næsten på månedsbasis 
forlod værftet, fik alle navne med m som begyndelsesbog-
stav. den første var mærsk mC-kinneY møller, og 
så fulgte majestiC mærsk og marY mærsk, inden 
marie mærsk blev søsat i september 2013. marie og 
hendes nitten søstre blev lanceret under betegnelsen triple 
e-skibe. de tre e’er dækkede over, at skibene havde Eco-
nomy of scale, opererede med Energy efficiency og var En-
vironmentally improved. kort sagt havde mærsk line altså 
satset på størrelse, energieffektivitet og bæredygtighed 
som et samlet konkurrenceparameter i den moderne skibs-
fart. triple e-skibene var ganske enkelt enorme. bare væg-
ten af det stål, der var anvendt i skibene, løb op i 55.000 
tons, og med ballastvand, brændstof, proviant og fuld last 
havde skibene en dødvægt på omkring 195.000 tons. med 
en længde på godt 399 meter var de ca. 70 meter længere 
end de store amerikanske hangarskibe af nimitz-klassen, 
bredden på 59 meter svarede til 2½ tennisbane i forlængelse 
af hinanden, og højden på 75 meter fra køl til antennespids 
svarede nogenlunde til marmorkirkens højde på 79 meter. 
fra skibsdækket og op til monkey island på dækket over 

broen var der i alt elleve dæk. i lasten stod containere stablet  
i op til ti lag, og på dækket kunne man med behørigt hensyn 
til udsynet fra broen sine steder stable containere i op til 11 
lag. samlet kunne triple e-skibene laste 18.270 teu eller 
20 fods-containere, hvilket svarer til 36.000 personbiler el-
ler mere end 111 millioner par sko. Parkeret med ende mod 
ende i én lang række ville de mange containere fylde 110 
km, hvilket svarede nogenlunde til afstanden mellem køben-
havn og korsør. det krævede sin dame at sejle med sådan et 
læs, men med et sæt tvillingemotorer på hver 43.000 hk samt 
to firebladsskruer på hver 65 tons og en diameter på knap 10 
meter kunne marie mærsk og hendes søsterskibe alli-
gevel skyde op til 24 knob. den mest brændstoføkonomiske 
fart lå dog omkring 17 knob (220 liter fuel pr. nautisk mil), 
og det holdt man sig i videst muligt omfang til. men ski-
bene var også udstyret med et system, så man kunne opfange 
varme og tryk i udstødningen og genudnytte energien heraf. 
det sparede brændsel og nedsatte Co

2
-udledningen. det var 

primært kombinationen af mængder, energioptimering og 
genbrug, som gjorde, at Co

2
-udledningen pr. tons transpor-

teret gods på triple e-skibene kunne holdes på 3 gram pr. 

Dimensionerne om bord på MARIE MÆRSK er gigantiske. Her 
et glimt fra hoveddækket op mod broen. Foto: Morten Hahn-
Pedersen, 2015.
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mængde lastrum – heraf nogle næsten helt katedrallignende 
– bestod af bl.a. bro, maskinrum, brændstof-, ballast- og 
vandtanke, pumpe- og udluftningssystemer, stores, konto-
rer, it-rum, trappeskakter, korridorer, gange, kamre, messer, 
kabys og alt muligt andet, der skulle til, for at dette utrolige 
monstrum kunne fungere og bringe besætning og last sik-
kert fra a til b. På en omvisning kunne man kun nå en lille 
del af skibet; resten skulle klares ved selvsyn – og der var 
nok at gå på opdagelse i.

km, mens den med tog lå på 18 gram, i lastbil på 47 gram og 
med fly 560 gram.2 

selv om det var pænt imponerende at tænke sig, at turen 
i familiens bil til nærmeste storcenter efter et par nye sko på 
denne vis kunne koste mere Co

2
-udledning end transpor-

ten af skoene fra kina til danmark, var det ikke det første, 
der faldt én ind ved synet af et skib som marie mærsk. 
det var derimod ren og skær betagelse af størrelsen; af det 
enorme bjerg af stål og alskens andre materialer, der knej-
sede foran éns øjne. et bjerg med et indre, der foruden en 

Containere i 10 etager. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.

Den ene af de to tvillingemotorer om bord på MARIE MÆRSK. 
Foto. Morten Hahn-Pedersen, 2015.

49



Besætningen
et skib som marie mærsk var ikke bare et højeffektivt 
transportmiddel. det var også arbejdsplads og midlertidigt 
hjem for den besætning, der til enhver tid ville være om 
bord. da jeg påmønstrede i rotterdam bestod besætningen 
af i alt 24 mand. selv om marie mærsk sejlede under 
dansk flag, var kun tre mand af besætningen danske; kaptajn 
john møller jensen fra esbjerg, overstyrmand egon Høj-
bjerg toft fra thyborøn og juniormester daniel dølrath toft 

fra Århus. de øvrige 21 besætningsmedlemmer fordelte sig 
på to briter, tre thaier, fire indere og tolv filippinere. gen-
nemsnitsalderen lå på godt 35 år med den 60-årige kaptajn 
som ældste og en 20-årig maler fra thailand som yngste 
mand om bord. besætningen bestod næsten udelukkende 
af mænd, som bortset fra en 24-årig indisk styrmand og en 
37-årig nysepareret filippinsk matros alle levede i fast par-
forhold. men der var også en enkelt kvinde om bord. den 
35-årige aida fra filippinerne var single, reparationstekni-
ker, dygtig, vellidt og højt respekteret blandt sine skibsfæl-
ler. at hun også var stærk som en bjørn, måtte en maskinme-
ster om bord med en fortid som ukrainsk landholdsbryder 
en gang sande til stor moro for resten af besætningen. bort-
set fra de øverste officerer, der som kaptajn, maskinmester, 
overstyrmand og førstemester var fast tilknyttet skibet, var 
aida det eneste menige besætningsmedlem, som havde 
fulgt marie mærsk gennem flere udmønstringer i træk. 
denne tur var hendes tredje i streg med skibet, men også en 
anden af de filippinske matroser, gabriel, havde én gang tid-
ligere været om bord på marie mærsk. kendetegnende 
var det imidlertid, at næsten alle ombordværende havde lang 
tilknytning til mærsk line. den gennemsnitlige sejltid for 
rederiet lå på godt otte år for samtlige, men blev eksklu-
sive de faste officerer reduceret til godt seks års tilknytning 
i snit for de yngre officerer og menige medlemmer af be-
sætningen. kaptajnen havde med sin start i rederiet i 1978 
den klart længste tilknytning, mens den sidst tilkomne var 
juniormesteren, som kørte på sit første år for mærsk line.3

såvel hyrer som udmønstringstid varierede efter de over-
enskomster, som mærsk line havde med fagforeningerne i 
de lande, hvor besætningsmedlemmerne kom fra. der røbes 
vel ingen hemmelighed ved at sige, at danskerne lå i top, og 
thaierne i bund med hensyn til hyrer. mens danskerne var 
om bord i 11 uger af gangen, kørte inderne typisk på fire 
måneders kontrakter, mens filippinerne og thaierne sejlede 
i seks måneder pr. udmønstring. da de yngre officerer og 
menige medlemmer af besætningen ikke var fast tilknyttet 
et enkelt skib, havde man en abrupt rytme med en lind strøm 
af nye ansigter. den kontinuerlige udskiftning betød, at fol-
kene om bord ikke knyttede sig særlig meget til hinanden. 

Kaptajn John Møller Jensen på broen ud for Marokko. Foto: Mor-
ten Hahn-Pedersen, 2015.
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internet og facebook befordrede heller ikke det sociale liv 
om bord, idet folk ofte forsvandt ind på deres kamre for at 
se film eller skype med koner og kærester, når vagter og 
skafninger var overstået. situationen blev ikke bedret af, 
at besætningerne var fordelt på mange nationaliteter med 
forskellig omgangsform, kultur, religion og sprog. fælles 
arbejdssprog, et fast hierarki og ensartede rutiner var nogle 
af de metoder, som blev anvendt til at sikre, at besætningen 
alligevel smeltede sammen til en velfungerende enhed. 

arbejdssproget om bord var engelsk. det tog dog lige et 
stykke tid at vænne sig til de mange forskellige varianter af 
engelsk, men paradoksalt nok viste det sig faktisk at være 
maskinchefen fra newcastle, som jeg i sidste ende havde 
sværest ved at forstå.

Hierarkiet om bord på mærsk lines skibe var til at 
forholde sig til. opsatte man rangorden og nationalitet i 
forening, fik man på min tur med marie mærsk føl-
gende billede af skibets hierarki. øverste ansvarlige var 
kaptajnen (dk) med maskinchefen (uk) lige efter. På 
broen fandt man overstyrmand (dk), førstestyrmand (fil) 
og andenstyrmand (ind). i maskinen regerede førstemester 
(ind), andenmester i (ind), andenmester ii (ind), 
trediemester (uk), juniormester (dk), motormand (fil), 
reparationstekniker (fil) og elektriker (fil). i kabyssen 
huserede chefkok (fil) og steward (fil). På dækket fandt 
man fire matroser og to letmatroser – alle filippinere – med 
reference til vagthavende styrmand, og et malerhold bestå-
ende af tre thaier lå nederst i hierarkiet.

Omkring halvdelen af MARIE MÆRSKs besætning i gang med skafningen i Duty Mess, hvor det er tilladt at møde op i arbejdstøj. Foto: 
Morten Hahn-Pedersen, 2015.
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Kaptajn John Møller Jensen
i forbindelse med åbningen af museets og fotograf Casper 
tybjergs udstilling om marie mærsk stillede skibets 
kaptajn, john møller jensen, sig i april 2015 velvilligt til rå-
dighed for et interview med morten Hahn-Pedersen og mu-
seumsinspektør søren byskov. formålet var at få et indblik i 
en nutidig maritim karriere, sådan som den kunne tage sig ud 
med base i esbjerg og arbejdsplads over det meste af kloden.

john møller jensen er født i 1955 i Hjørring, men har 
boet hele sit voksne liv i esbjerg sammen med sin fami-
lie. der var ingen maritim tradition i hans familie, og efter 
skolen var det da heller ikke et liv som sømand, der lå først 
for. men som 20-årig fik john møller jensen sin første hyre 
som dæksdreng på en coaster, og siden fulgte forskellige 
hyrer som matros både på nordsøen og på langfart. efter 
nogle års sejltid besluttede han sig for at tage navigatørud-
dannelsen på fanø navigationsskole, og i 1982 havde han 
sin første udmønstring som andenstyrmand. skibet var m/s 
eleo mærsk, hvor han bl.a. sejlede sammen med sin 
kommende kone, annette, som var telegrafist. 

op gennem 1980’erne var john møller jensen forhyret 
på forskellige mærsk-skibe i containerskibsflåden, den-
gang skibene kun lastede en brøkdel af det antal containere, 
som nutidens triple-e skibe kan rumme. nutidens største 
”motorvej” til søs forbinder kina og det øvrige fjernøsten 

med europa, men i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne 
var det et mere varieret rutenet, som den unge styrmand 
møller jensen og mærsk-fragtskibene sejlede på. kuwait, 
bahrain, Pakistan og indien lå således på eleo mærsk’s 
rute sammen med singapore og Hong kong, og modsat i 
dag var stillehavsruten mellem usa og fjernøsten hoved-
ruten for mærsk’s containersejlads. ikke mindst fragten i 

M/S ELEO MÆRSK, bygget 1978/79 på Odense Staalskibsværft.

Annette og John Møller Jensen. Foto venligst udlånt af John Møller 
Jensen.

M/S AXEL MÆRSK, bygget 1976 på Blohm & Voss AG, Hamburg. 
John Møller Jensen sejlede som andenstyrmand om bord i 1985.
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køle/fryse containere af amerikansk kød, frugt og grønt til 
de østasiatiske markeder var en yderst vigtig aktivitet for 
det danske rederi. john møller jensen husker bl.a., hvordan 
fartplanen for skibene med frugt og grønt i lasten var tilret-
telagt, så containerskibene nåede Hong kong senest fredag 
aften, så der kunne losses tidlig lørdag morgen og gøres klar 
til lørdag, der var kinesernes store markedsdag.

i løbet af 1990’erne blev nye containerskibe efterhånden 
bygget, så de ikke længere kunne gå gennem Panama-ka-
nalen, og udviklingen i retning af større og større lasteka-
pacitet tog fart. john møller jensen havde taget skibsfører-
eksamen på fanø og sejlede i 1990’erne som overstyrmand 
på flere skibe. sit første skib som kaptajn fik han overdra-
get i 2001, da han påmønstrede kate mærsk − et af de 
såkaldte ”post-Panamax” containerskibe, der kunne fragte 

Fra navngivningen af MARIE MÆRSK i 2013. John Møller Jensen ses som nummer to fra venstre stående ved siden af skibets gudmoder, 
Bettina Schacht. Foto: A.P. Møller-Mærsk.

mere end 6.000 teu (20-fods containere), men som ikke 
kunne passere Panama-kanalen. kate mærsk havde i 
2001 kun én udlænding om bord, men john møller jensen 
husker, hvordan dette i løbet af det næste årti ændrede sig, 
så danske søfolk efterhånden blev færre og færre. ”Da jeg i 
august 2007 påmønstrede JENS MÆRSK som kaptajn, var 
jeg eneste dansker om bord. Det var lidt af en omvæltning, 
men nu har jeg prøvet det flere gange siden, så nu har man 
jo vænnet sig til det”, fortæller han.

i 2013 fik john møller jensen besked om, at han skulle 
til korea og deltage i overdragelsen af det fjerde triple-e 
skib, marie mærsk. siden har han som den ene af ski-
bets to faste kaptajner sikret skibets fart på ruten mellem 
fjernøsten og europa. 

Søren Byskov
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de faste rutiner fulgte af vagtplaner og jobbeskrivelser, 
som over en bred kam gik igen fra skib til skib. Hvert en-
kelt besætningsmedlem vidste nøjagtigt, hvad man skulle, 
og hvornår man skulle det. alt var fastlagt inden for nogle 
givne rammer. for nogen gav det en særlig tryghed ved livet 
til søs. andre trak sig skyndsomt tilbage allerede efter et 
første bekendtskab med en sådan form for regelmæssighed 
og system, men samlet set var det sådanne ting, som gjorde, 
at hvert enkelt skib fungerede, selv om hovedparten af be-
sætningen vagabonderede fra skib til skib.4 

Turen
marie mærsks faste rute gik mellem havne i korea, 
kina og malaysia via suez-kanalen til havne i spanien, 
frankrig, Holland, tyskland og storbritannien, inden man 
på returrejsen til fjernøsten også lige rundede marokko. jeg 
påmønstrede i hollandske rotterdam og var med om bord 
på turen via bremerhaven i tyskland og felixstowe i stor-
britannien til tanger i marokko og algeciras i spanien, hvor 
jeg afmønstrede efter et par ugers sejlads.

jeg var indkvarteret i lodskammeret på f-dækket, hvor 
jeg havde kaptajn og maskinchef som naboer. der var såle-
des rig mulighed for tale med begge ledende officerer om 

deres arbejde og forholdene om bord specielt og vilkårene 
i skibsfarten generelt. det blev ikke mindst til mange gode 
samtaler med skibets kaptajn, der gav mig nyttig indsigt i 
det administrative og ledelsesmæssige arbejde, som ved si-
den af navigation og skibsarbejde fyldte hverdagen for en 
kaptajn med ansvar for et skib til omkring en milliard kr. og 
værdier om bord for et tilsvarende beløb. det var tydeligt, 
at john var mest afslappet, når skibet var til søs, mens han 
var mere intens i perioder med lods om bord eller under los-
ning og lastning i havn, hvor risikoen for uheld var større. 
jeg var fascineret af den dybt koncentrerede stemning på 
broen under havneanløb og -manøvrer med lods om bord, 
men sammen med john, styrmænd og udkig nød jeg også 
de stille stunder på broen under sejlads i åben sø. uanset om 
det handlede om en nordsø i tåge, regn og dis, den engelske 
kanal ved nattetide med lysene fra Calais og dover glim-
tende om bagbord og styrbord, god blæst i biscayen eller en 
solrig dag ved gibraltar-strædet, var broen det perfekte sted 
at opleve verden fra. det gav en særlig ro i sindet.

til søs foregik livet om bord efter ét vagtskema, mens 
man i land kørte efter et andet. Havneopholdene virkede 
umiddelbart mere hektiske end sejladsen. skibet blev bordet 
af stevedorer, som i samarbejde med kranførere besørgede 
losning og lastning af containere. det var bestemt ikke no-
get lydløst arbejde, og det foregik dag og nat i de et til to 
døgn, skibet typisk var i havn. i de fem havne håndteredes 
mellem 1.200 og 4.500 containere pr. havn. På et tidspunkt 
var vi nede på omkring 10.000 teu om bord, men da ma-
rie mærsk forlod algeciras, havde hun godt 16.600 teu 
med mod suez. losning og lastning gav både masser af pa-
pirarbejde til officererne og arbejde med tjek af surringer og 
twistlocks til matroserne. kølecontainere skulle tilsluttes el 
og overvågningssystem og løbende tjekkes, trosser og for-
tøjninger justeres i forhold til tidevand, vind og fordelingen 
af skibets last, og skibet skulle løbende trimmes ved hjælp 
af et sindrigt tanksystem, som blev styret fra en computer i 
skibskontoret på a-dækket. 

Lastning af containere i Felixstowe. Det var fascinerende at følge 
kranførernes effektive arbejde. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.

Containere på vej ned i et af MARIE MÆRSKs lastrum med plads 
til containere i ti lag. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.
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i havn var der konstant vagt ved landgangen, ligesom der 
løbende blev runderet for at undgå ubudne gæster om bord. 
folk på frivagt kunne gå i land, men skulle afvente en særlig 
shuttlebus, som kørte dem frem til havnens hovedport. det 
var faktisk temmelig besværligt at komme i land gennem de 
stærkt bevogtede havne, og mange kom ikke længere end 
det lokale sømandshjem, da der kunne være endog rigtig 
langt fra havnen til byen bag. der var langt fra den moderne 
skibsfarts realiteter til romantiske forestillinger om eksoti-
ske oplevelser i alverdens havne – og i øvrigt var der totalt 
spiritusforbud både om bord og i land.

efter sådan et havneophold var det en fryd at komme til 
søs igen. undervejs fulgte jeg arbejdet i den friske luft på 
dækket, i det 30-40 grader varme og flere etager høje ma-
skinrum og i den krydderiduftende kabys, hvor kokken dag-
ligt fremtryllede en mængde forskellige retter til en buffet, 
der tog hensyn til forskellige kulturers og religioners kost-
vaner. jeg fulgtes med elektrikeren på turen rundt til samt-
lige frysecontainere på dæk og i lastrum. gik på opdagelse 
og lærte både skib og besætning at kende. overalt blev der 
snakket og interviewet, observeret, noteret og fotograferet.5 

da jeg afmønstrede i algeciras, havde jeg ikke blot fået 
et førstehåndsindtryk af den moderne skibsfarts vilkår og 
arbejdslivet om bord på et af verdens største containerskibe. 
jeg havde også fået en fantastisk oplevelse, som siden har 
givet anledning til mange refleksioner. og til brug for se-
nere arbejder med den moderne skibsfart havde jeg tillige 
fået samlet et temmelig unikt materiale bestående af bl.a. 
dokumenter fra skibet, interviews med samtlige ansatte, en 
dagbog med noter og optegnelser fra turen og godt 1.200 
fotooptagelser m.v.  en stor og hjertelig tak til kaptajn john 
møller jensen for invitationen til turen, til mærsk line for 
tilladelsen til at sejle med og til kaptajn og hele besætningen 
om bord på marie mærsk for en fantastisk gæstfrihed, 
velvilje og fortællelyst undervejs. 

Noter
1. venligst oplyst af Henning morgen, Head of group Hi-
story documentation, a.P. møller-mærsk.
2. informationerne hidrører fra hjemmesiden http://maersk.
com/en/hardware/triple-e, oplysninger fra mærsk line og 
kaptajn john møller jensen, marie mærsk samt egne 
observationer om bord.
3. oplysninger fra Crew list marie mærsk, imo no. 
9619933, oWjf2, 30-10-2015 samt forfatterens observatio-
ner, interviews og samtaler med samtlige besætningsmed-
lemmer om bord på marie mærsk i perioden 28/10 til 
9/11 2015.

Førstemester Amit Khare og juniormester Daniel Toft på arbejde i 
maskinens kontrolrum. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.

Elektriker Nestor Bron i gang med kontrol af frysecontainere. 
Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.
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4. vagtlister og jobbeskrivelser fra marie mærsk, ok-
tober 2015 samt forfatterens observationer, interviews og 
samtaler med samtlige besætningsmedlemmer om bord på 
marie mærsk i perioden 28/10 til 9/11 2015.
5. afsnittet er baseret på forfatterens observationer, inter-
views og optegnelser om bord på marie mærsk i perio-
den 28/10 til 9/11 2015.

Summary
At sea with the MARIE MÆRSK
morten Hahn-Pedersen was offered a trip on one of the 
world’s biggest container ships, the m/s marie mærsk, 
on the occasion of his retirement as director of the fisher-
ies and maritime museum. He signed on with the marie 
mærsk in rotterdam at the end of october and sailed with 
the ship for the next couple of weeks, with stays at harbours 
in bremerhaven, felixstowe and tangier, to algeciras, 
where he signed off before the marie mærsk continued 
on her route via the suez Canal to harbours in malaysia, 
China and korea.
 in this article, the author gives a brief summary of his 
main impressions from the trip concerning the dimensions 
and fitting out of the marie mærsk – one of the enor-
mous triple-e ships which in 2015 were state of the art in 
modern ship technology, the ship’s 24-man international 
crew and the art of forging an efficient workforce out of 
such a heterogeneous flock, the trip itself at sea and in the 
harbour, life and work on board, the experience and the sub-
stantial documentary material in the form of papers from the 
ship, interviews, records, notes and more than 1,200 photos 
on the conditions of modern shipping which were also one 
of the results of the trip with the marie mærsk.

Morten Hahn-Pedersen (f. 1956)
Historiker/kunsthistoriker, cand.mag. 1983-88 museums-
inspektør ved svendborg museum. 1988-2015 museums-
direktør for fiskeri- og søfartsmuseet, saltvandsakvariet i 
esbjerg og 1994-2015 desuden seniorforsker ved Center for 
maritime og regionale studier. Har publiceret en række ar-
tikler og bøger om nyere dansk maritim og politisk historie.

Letmatros Ryan Fajardo gør klar til at kaste den første line i land 
under fortøjning i Tanger. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.
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Afmønstring fra MARIE MÆRSK i Algeciras i Sydspanien. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.
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Ophalingsbeddingen ved Esbjerg Østre forhavn, hvor Abrahamsens Skibsværft (fra 1910 under navnet Esbjerg Skibsværft) lå placeret.
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Fiskeriet fra Esbjerg Havn under 1. verdenskrig

Af Ole Langermann 

Da verdenskrigen brød ud i sommeren 1914, blev Danmarks 
neutralitet omgående sat på prøve. Landets geografiske 
placering betød, at især dets omkringliggende havområder 
havde stor interesse for både Ententen og Centralmagterne. 
Imens hovedstaden koncentrerede sig om Østersøspørgsmå-
let, rettede man i vest blikket mod Nordsøen. På den jyske 
vestkyst levede man af og var afhængig af Nordsøen, og da 
dette hav tilmed grænsede op til nogle af krigens største 
aktører, blev befolkningen her direkte konfronteret med den 
store krig. Store opsving i fiskeriet, internering i Cuxhaven, 
uindskrænket ubådskrig og minesprængte fiskekuttere blev 
hverdag for de esbjergensiske fiskere, der på godt og ondt 
fulgte krigens gang. Artiklen præsenterer en kronologisk 
gennemgang af forholdene for fiskerne på Esbjerg havn i 
krigsårene 1914-1918. 

Oprettelsen af Esbjerg Havn og fremkomsten af fiskeriet
den 30. oktober 1864 blev fredstraktaten efter den anden 
slesvigske krig underskrevet, og den danske konge måtte 
afstå hertugdømmerne til Preussen og østrig.1 danmark rå-
dede inden 1864 over væsentlige havne i slesvig, men måtte 
nu søge alternativer nord for kongeåen. Hertugdømmerne 
besad væsentlige vestvendte havne, der fungerede som im-
port- og eksporthavne til især storbritannien. i motiveringen 
for lovforslaget om anlæggelsen af en ny havn af februar 
1865 hed det, at danmark med tabet af slesvig havde mistet 
rådigheden over de vigtigste handelsveje gennem hertug-
dømmet, hvorfor regeringen straks måtte overveje, om der 
kunne åbnes nye veje for dansk handel.2

 en forudsætning for anlæggelsen af en ny havn var jern-
banelinjer til og fra havnen. derfor var oprettelsen af jern-
baner mellem lunderskov-esbjerg og Holstebro-esbjerg 
væsentlig for den endelige oprettelse af esbjerg havn.3 den 
1. september 1878 var havnebyggeriet i esbjerg færdiggjort, 
og danmarks nye havn mod vest stod klar. esbjerg havn 
var tiltænkt eksport af danske landbrugsvarer til især stor- 
britannien, men et andet erhverv skulle også vise sig at blive 
kendetegnende for den nye havn – fiskeriet. de vanskelige 
forhold for mange af vestkystens fiskere, der fiskede fra den 
åbne kyst, fik dem til at rette blikket mod det nye esbjerg. 
Her var en sikker havn for søgående kuttere samt gode  
muligheder for at eksportere fisk med tog til tyskland el-
ler med skib til england.4 i året 1895 var der således 116  
erhvervsfiskere på esbjerg havn, mens tallet i 1900 var vok-
set til 243 og i 1910 var antallet af esbjergensiske erhvervs-
fiskere 434.5  
 væsentligt for esbjerg Havn og dens fiskere var anlæg-
gelsen af det første fiskerihavnsbassin i 1886-87. esbjerg 
havn var anlagt som en import- og eksporthavn, men ikke 
fiskerihavn, og havnens planlæggere havde derfor ikke afsat 
plads til fiskefartøjer. derfor lå fiskerne i dokhavnen imel-
lem havnens øvrige skibe, hvilket hverken var til fordel for 
fiskerne selv eller de omkringliggende skibe. ønsket om en 
fiskerihavn opstod derfor, hvilket førte til politisk bevilling 
på grundlag af den voksende eksport af fisk fra esbjerg.6 
frem mod verdenskrigens udbrud i 1914 fortsatte væksten 
af fiskerflåden samt landingerne af fisk. således fremgår det, 
at der i 1913 var 474 esbjergensiske erhvervsfiskere samt 
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120 såkaldte lejlighedsfiskere. landingerne udgjorde til-
sammen 8.546 tons fisk til en værdi af 1.799.000 kr.7 

Esbjerg i stormagternes søgelys
allerede ni år før udbruddet af 1. verdenskrig blev esbjerg 
genstand for stridigheder mellem de vesteuropæiske stor-
magter: storbritannien, frankrig og tyskland. forholdet 
mellem frankrig og tyskland var anspændt, og frankrig 
mente at have et engelsk tilsagn om, at 100.000 engelske 
tropper ville falde tyskerne i ryggen nordfra, hvis tyskland 
angreb frankrig.8 Hvis et tysk angreb på frankrig skulle 
ske, var esbjerg et oplagt sted at landsætte de 100.000 bri-
tiske soldater, og derfor fandt tyskland en stor interesse i 
esbjerg. denne interesse forøgedes i samme år (1905), da 
den britiske flåde besøgte esbjerg og de omkringliggende 
farvande. i slutningen af august besøgte en del af en britisk 
flådedemonstration i østersøen esbjerg. den britiske flåde 
bestod af ti slagskibe, syv krydsere og tolv torpedobådsja-
gere. tre år senere, i 1908, kom den britiske flåde atter på 
besøg, denne gang med et større arsenal og en samlet besæt-

ning på 20.000 mand. de britiske flådebesøg i esbjerg må 
ses som en klar britisk magtdemonstration og blev modtaget 
med delte meninger i byen. den højreorienterede esbjerg 
avis var glad for besøget, imens socialdemokraten, som var 
en større landsdækkende avis, fordømte besøget.9

Verdenskrigens udbrud
i sommeren 1914 brød verdenskrigen ud. krigen skulle vise 
sig at have stor effekt på godt og ondt for esbjerg Havn og 
dens fiskere. den nyetablerede havn på den jyske vestkyst 
var ligesom resten af nationen underlagt den danske neutra-
litetspolitik, og udviklingen i de efterfølgende fem krigsår 
bar i høj grad præg af krigens forhold og udvikling. mærk-
bart for krigsudbruddet var ophøret af dampskibsselskabet 
dfds’s sejlads fra esbjerg til storbritannien, hvilket alle-
rede indtraf den 12. august 1914 på grund af minefare.10 for 
fiskeriet på esbjerg havn havde krigsudbruddet naturligvis 
en effekt, men denne effekt skulle vise sig at føre til et mar-
kant opsving i fiskeriet i årene 1914-1916. albert nielsen 
skriver i sit jubilæumsskrift for esbjerg fiskeriforening, at 
fiskeriet indtil 1916 kunne drives nogenlunde frit og ugene-
ret af de krigsførende magter, og at der i året 1916 blev tjent 
store summer af fiskerne i esbjerg.11 dette udsagn bakkes op 
af søulykkestatistikken fra 1914 og 1915, der ikke rummer 
tilfælde af esbjergkuttere, som forliste i de første krigsår 
grundet minesprængning.12 Hermed ikke sagt, at krigsud-
bruddet ikke havde en negativ betydning for fiskeriet på 
esbjerg Havn, men man var ikke lige så udsat for minefare 
som dampskibsselskaberne, og dermed kunne man i højere 
grad stadig benytte sig af havet. 
 krigsudbruddet havde altså ikke en effekt, som bremse-
de fiskeriet, tværtimod, men de esbjergensiske fiskere måtte 
drive deres erhverv under hensyntagen til de nye forhold. 
modsat fiskerierhvervet blev esbjerg som by omgående 
ramt af verdenskrigens udbrud. dfds’s omdirigering af 
sejladsen tog mange arbejdspladser med sig, hvilket blandt 
andet medvirkede til, at byens indbyggertal for første gang 
i historien faldt fra 1914 til 1918. ligeledes nåede arbejds-
løsheden i løbet af krigen op på 18 %, samtidig med at real-
lønnen faldt med 15 %.13

Snurrevodsfiskeriet med sejlkuttere og jolle til udlægning af voddet 
fandt sted op til og med 1. verdenskrig. E 117 ERNA blev kaldt 
”Grønne Erna” og var bygget i 1908 på Abrahamsens skibsværft 
i Esbjerg.
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Udsnit af kort over Esbjerg fra 1910. 
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Gullaschfiskeriet – 1914-1916 
når man læser om esbjerg i forbindelse med 1. verdenskrig, 
er det uundgåeligt at bemærke de ofte omtalte gullaschår for 
det esbjergensiske fiskeri. ligesom de såkaldte gullaschba-
roner nød esbjergs fiskere godt af krigen i dens første halv-
del. det er dog vigtigt at understrege, at ikke alle esbjergs 
fiskere i den forstand var ’gullaschbaroner’, da de i og for 
sig blot drev deres erhverv. Hvis man skal pege på direkte 
gullaschbaroner inden for fiskerierhvervet, skal man i stedet 
kigge mod rederne og til tider kaptajnerne, samt kun i en-
kelte tilfælde fiskerne selv. 
 det store opsving i fiskeriet var ikke blot et resultat af 
krigens følger som f.eks. øget mangel på fødevarer og der-
med en højere pris på fisk. opsvinget var også et resultat af 
en udvikling af fiskekutterne i årene op til 1914. først og 
fremmest blev de små motorer, som man brugte omkring 

århundredskiftet, gjort større og kraftigere, hvilket blandt 
andet betød en forbedring af kutternes manøvredygtighed.14 
de større motorer blev i vid udstrækning lagt i den nye far-
tøjstype, hajkutteren, som var mindre end de almindelige 
sejlkuttere, men havde den fordel, at den kunne sejle seks-
otte knob, hvilket var hurtigere end de større kuttere byg-
get til sejlads for sejl. tilmed var hajkutterne kun bemandet 
med tre mand frem for de normale fem-seks mands besæt-
ninger på sejlkutterne. På trods af opstartsvanskeligheder 
med det nye fartøj blev der i årene lige før verdenskrigen 
bygget mange ’hajer’ til de esbjergensiske fiskere. deres 
aktionsradius var større end sejlkutternes, og derfor kunne 
man afsøge og fiske et langt større område i nordsøen.15 Ha-
jerne var anderledes, idet de selv sejlede voddet ud, mens 
sejlkutterne havde små joller til at udlægge voddet. Claus 
sørensen var aktiv i esbjergfiskeriet i perioden, og han for-

Sejlkutter ved kaj i Esbjergs gamle fiskerihavn. Bemærk snurrevodsjollerne med hjælpemotor til udlægning af voddet.
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tæller i sine erindringer, at med hajkutterne ”kunne der ikke 
gøres så mange træk, som når vi fiskede med kutter og jolle, 
da hajerne selv skulle sejle voddet ud, men til gengæld tog 
man nogle gevaldige sving med tovene og nåede dermed 
over et større areal”.16

Opsving i fiskeriet – fangsterne i tal
en anden vigtig forklaring på esbjergfiskeriets store 
fremgang i de første år af verdenskrigen var den enorme 
mængde af kuller, som var tilgængelig i nordsøen. albert 
nielsen skrev i sit jubilæumsskrift fra 1942, at den indfan-
gede kullermængde i 1916 ikke er set siden i nordsøen.17 
i 1916 landede man således 15.560 tons kuller i esbjerg, 
og man skal frem til 1964, før dette tal blev overgået.18 ud-
viklingen af fiskeriet taget i betragtning er det bemærkel-
sesværdigt, at der skulle gå 48 år, før man igen oplevede 
så store kullermængder i esbjerg. de store mængder fisk 
havde omgående en effekt på fiskeriet. kuller var anderledes 
end andre fisketyper, da kuller ikke kunne holdes levende i 
dammen, men i stedet skulle renses og ises ombord. Claus 

sørensen beretter, hvordan hans bror, søren Peder søren-
sen, tjente en formue ved kullerfiskeriet under 1. verdens-
krig19, blandt andet fordi han fik dammen i sin kutter prop-
pet: ”Han kunne bringe 15-20 tons fisk ind, medens andre 
måtte nøjes med under det halve. Søren Peder måtte have 
ekstra folk med til at rense fisken.”20 
 kullereventyret var en særskilt situation, som fandt sted i 
året 1916, idet man i 1914 og 1915 kun fangede henholdsvis 
145 og 581 tons kuller.21 til gengæld var fangsten af øvrige 
arter stigende fra 1914 til 1915, idet man i 1914 fangede et 
total på 5.242 tons fisk til en samlet værdi af 1.319.000 kr., 
mens man i 1915 fangede et total på 11.150 tons til en sam-
let værdi af 3.958.000 kr.22. fiskeriet var altså stigende i de 
første to krigsår og kulminerede med kullereventyret i 1916.

Mere fisk − større mandskab og materiale
den store mængde fisk, der i de første krigsår blev landet i 
esbjerg, skabte ganske naturligt en tilkomst af flere fiskere. 
således fremgår det, at der i 1914 var 506 erhvervsfiskere i 
esbjerg, mens dette tal i 1916 havde nået 880.23 denne til-

Tre små kuttere, såkaldte ”hajer”, som alle var aktive i det nye motordrevne snurrevodsfiskeri fra årene omkring 1. verdenskrig: 
E 14 FREDERIKKE, E 522 PRØVEN og E 199 BETHY E. GUNNARSON, sidstnævnte med et stort hyttefad ombord.

65



komst må ses som en naturlig udvikling og er et klart bevis 
på fiskeriets opblomstring i perioden og den voksende be-
tydning af fiskeriet i esbjerg. set i lyset af at havnens andre 
erhverv, herunder navnlig den søværts eksport, var kraftigt 
medtaget af verdenskrigen, må fiskeriet i denne periode anses 
for at have opnået en væsentlig rolle i esbjergs erhvervsliv.
 opsvinget i fiskeriet og det øgede antal fiskere gav be-
hov for flere og større fiskefartøjer. Claus sørensen beret-
ter, at han efter at have købt hajkutteren bertHa, e 475, 
i 1916, begyndte at få bygget nye kuttere på værfter over 
det meste af landet, og skriver videre: ”Det var i de gode 
krigsår, da alle ville investere i fiskeriet og mangelen på kut-
tere var stor. ”24 væksten i fiskeriet kunne ses i statistikken. 
i 1914 fiskede fra esbjerg 112 joller og 144 kuttere til en 
samlet værdi af 2,3 millioner kr., og disse tal var allerede i 
1916 steget til 200 joller og 230 kuttere med en samlet værdi 
på 5,2 millioner kr.25 tallene for 1915 viser ikke en stigning 
i forhold til 1914, og det kan derfor siges, at det først var i 
1916, da kullereventyret for alvor gik løs, at fiskerne strøm-
mede til esbjerg for at få del i fangsten. et resultat af de 
store mængder fisk og fiskeriets fremgang var fiskernes ind-

tjening. der var gode penge at tjene, og fiskerne oplevede et 
økonomisk opsving.

Det økonomiske opsving 
Priserne på fisk steg i takt med krigens udvikling og mang-
len på fødevarer. dette tjente fiskerne godt på, hvorfor 
sammenligningen med gullaschbaronerne blev nævnt tidli-
gere. nedenfor ses en tabel over udviklingen i det samlede 
prisniveau for fisk (rødspætter, kuller, torsk og sild) i perio-
den 1914-1917.

År tons fisk værdi 1000 kr. Pris pr. ton 

1914 5.242 1.319 251,62 kr. 

1915 11.150 3.958 354,97 kr.

1916 22.150 12.270 553,95 kr. 

1917 6.845 3.461 505,62 kr. 

Tabellen er lavet ud fra tallene i Sigurd Rambusch ”Esbjerg Havn 
1868-1968”

Esbjergfiskeriet under 1. verdenskrig fandt sted med udgangspunkt i det fiskerihavnsafsnit, som var blevet indviet i 1901, og som lå vest for 
Dokhavnen.
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det er bemærkelsesværdigt, at prisen på fisk samlet er steget 
med over 100 kr. per ton fra 1914 til 1915, og endvidere at 
prisen er steget med næsten 200 kr. fra 1915 og 1916. når 
man derefter sætter priserne og mængden af fisk, der blev 
fanget i 1916, i perspektiv, har man et nogenlunde overblik 
over, hvor store indkomster fiskerne havde. Claus sørensen 
husker en kutter, der kom i havn med 10.000 pund kuller, 
som blev afregnet med 10.000 kr.26 
 fiskerne tjente godt og manglede i disse første krigsår 
ikke penge. derudover blev ufaglærte folk også taget med 
ombord på fartøjerne for at rense kuller, og disse fik også 
del i rigdommen. de store mængder penge skabte nye ti-
der for fiskerne og deres pårørende – nogle kunne styre det, 
andre kunne ikke. således findes der forskellige udsagn 
om fiskernes måde at bruge pengene på. beværtningerne i 
esbjerg var i denne tid uden tvivl flittigt besøgt, hvilket re-
sulterede i, at politiet og de samvirkende afholdsselskaber 

klagede til esbjerg fiskeriforening over det overhåndtagne 
drikkeri med efterfølgende gadeuorden og arrestationer.27 
 som nævnt var der et behov for flere fiskefartøjer, og 
værftsbranchen oplevede også et økonomisk opsving. så-
ledes skriver Claus sørensen, at en kutter, som normalt ko-
stede 5.000 kr., steg til 30.000 kr.28 dette er ikke generelle 
tal for stigningen i værdien af fiskerfartøjerne, men det giver 
et indblik i, hvor store penge man kunne tjene på fiskeriet 
i disse år. de mange penge i fiskerierhvervet vakte stor in-
teresse fra udefrakommende samt fra fiskerne selv, og flere 
forsøgte at tjene gode penge via aktier og de såkaldte havfi-
skeriselskaber. det ses, at både fiskeeksportører samt folk, 
som ikke var fiskere, men ønskede at anbringe penge i fi-
skeri, og dele af havnens egen fiskeribefolkning var aktive i 
børsspillet.29 imens nogle tjente store penge på spekulation, 
vidste andre, at disse gyldne tider på et tidspunkt måtte stop-
pe, og deltog derfor ikke i spekulationerne. Her kunne man 

Havnens Bedding lå inderst i Fiskerihavnsbassinet, som blev indviet i 1901. 
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for alvor snakke om gullaschbaroner på esbjerg havn. Claus 
sørensen beretter, hvordan aktieselskaber opkøbte alt, hvad 
de kunne få fat i af kuttere, og hvordan dette fik priserne til 
at stige. dermed tjente selskaberne og andre interesserede 
store penge på krigens gang og udvikling.30 af positive kon-
sekvenser kan man sige, at de som spillede på børsen, og vel 
og mærke var ’heldige’ og investerede rigtigt, tjente store 
summer penge. endda så store at ”Alle købte de sig pianoer, 
og damerne skulle have store hatte, og kostumer.”31 endvi-
dere var de økonomisk gode år medvirkende til ”at højne 
Fiskerstandens Anseelse i den almindelige Folkebevidsthed, 
og for adskillige Fiskerhjem i Esbjerg blev der i disse Aar 
lagt Grunden til en solid Velstand.”32  af negative konse-
kvenser må fiskernes solidaritet overfor ejerne nævnes. 
selskabernes skippere havde oftest ikke part i kutterne, og 
det førte i nogle tilfælde til en ringere ansvarsfølelse blandt 
fiskerne, som i det daglige administrerede kutterne.33

 i slutningen af 1916 og i starten af 1917 oprustede de 
krigsførende magter deres respektive flåder i nordsøen. 
dette førte til den uindskrænkede ubådskrig, og det fik fata-
le konsekvenser for fiskeriet på esbjerg havn. de, som ikke 
nåede at sælge deres aktier, eller som stadig var i gang med 
at bygge nye fiskefartøjer, stod pludseligt med dårlige kort 
på hånden. men værst af alt var de ofre, som verdenskrigen 
i 1917 og 1918 skulle vise sig at koste i esbjerg. fiskerne 
og deres by kunne i krigens sidste to år for alvor mærke ver-
denskrigen, og fiskeriet blev nu underlagt krigens negative 
regler og konsekvenser.  

Den uindskrænkede ubådskrig 1917-1918 
krigens udvikling frem mod februar 1917 havde skabt en 
stilstand på vestfronten, hvor Centralmagterne og ententen 
forgæves forsøgte at tilnærme sig sejren. et tysk fredsforslag 
blev i december 1916 afvist af ententen, hvilket førte til en 
intensivering af krigen – denne gang til søs.34 storbritannien 
og tyskland begyndte fra starten af 1917 at føre en inten-
siveret blokadekrig. denne udsultningskrig nåede sin fulde 
styrke i februar 1917, da tyskland erklærede, at det ville 
sænke ethvert skib uden varsel, allieret eller neutralt, som 
sejlede i krigszonen omkring de britiske øer.35 i tiden op til 
den tyske erklæring kunne man i de esbjergensiske aviser 
læse, hvordan striden mellem de to stormagter intensivere-
des. som det fremgår af vestjyllands socialdemokrat 27. ja-
nuar 1917 kunne den danske legation i london meddele kø-
benhavn, at storbritannien ville oprette en nordsøblokade 
mod tyskland, således at varer ikke kunne nå landet.36 et par 
dage senere, den 1. februar 1917, kunne man i samme avis 
læse et tysk svar på nordsøblokaden, hvori den tyske rege-
ring udlagde, at den ikke mente, at tysklands flåde havde 
gjort større skade end storbritanniens og derfor ingen grund 
så til at overholde de regler, som briterne havde fremlagt.37 
 for danmark betød det helt konkret, at storbritannien 
meddelte, at farvandene omkring storbritannien, frankrig og 
middelhavet var spærret per 1. februar for neutrale fartøjer, 
hvilket medførte en markant svækkelse af danmarks import 
og eksport. esbjergs geografiske placering betød, at fiske-
riet fra esbjerg havn fik at mærke de direkte konsekvenser 

BERTHA, bygget i 1912, var Claus Sørensens første rederikutter 
og havde Niels Adser Nielsen fra Hjerting som skipper.
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af den nystartede uindskrænkede ubådskrig. først og frem-
mest betød blokadekrigen en intensivering af mineringen af 
nordsøen og dermed en større fare for at blive minesprængt. 
derudover havde blokadekrigen den direkte konsekvens for 
fiskerne, at eksport- og importforholdene medførte mangel 
på brændstof. endelig løb fiskerne store risici ved fortsatte 
fiskeriaktiviteter, og de oplevede at blive interneret af især 
tyskerne.

Minesprængte fiskefartøjer og omkomne fiskere 
esbjerg avis kunne 3. januar 1917 berette fra et stærkt besøgt 
møde på sømandshjemmet i esbjerg, at ”den ekstraordinære 
Situation, der som bekendt har lammet hele vort fiskeri, har 
medført en levende interesse for Foreningens møder, som 
ikke tidligere har været tændt.”38 den direkte konsekvens 
blev fremlagt på mødet som værende, at den esbjergensiske 

fiskerflåde, når fiskeriet igen blev genoptaget, var nødt til at 
fiske i limfjorden og undgå nordsøen og vesterhavet pga. 
minespærringen. det skulle dog vise sig, at de esbjergensi-
ske fiskere ikke kunne lade være med at fiske i nordsøen, og 
i de sidste to krigsår drog esbjergkuttere ud i nordsøen for 
at fiske, vel vidende at der var stor fare for minesprængning. 
 tallene for tab af esbjergfiskere og fiskefartøjer er for-
skelligt beskrevet. alan Hjort rasmussen og sigurd ram-
busch skriver, i henholdsvis ”fisken kender ingen grænser” 
og ”esbjerg Havn 1868-1968” at syv fiskere mistede livet 
i 1918.39 sætter man disse tal overfor søulykkestatistikken 
i 1914, 1915, 1916, 1917 og 1918 stemmer det overens, at 
syv esbjergensiske fiskere mistede livet i 1918.40 Hertil skal 
det siges, at det muligvis ikke var alle fiskefartøjer som blev 
meldt til søulykkestatistikken, og andre faktorer kunne end-
videre også spille ind, når det kommer til disse statistiske 

Illustrationer over Esbjergs afspærring fra Nordsøen fra hen-
holdsvis Vestjyllands Socialdemokrat, 29. januar 1917 og Esbjerg 
Avis, 2. februar 1917.
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tal. under forudsætning af at fiskefartøjet havde hjemhavn 
i esbjerg, og/eller var forulykket ved esbjerg, samt at om-
stændighederne var forårsaget indirekte eller direkte af kri-
gen, fremgår det af søulykkestatistikken, at der i 1916 blot 
var ét enkelt tilfælde, da fiskefartøjet e 193 Herkules af 
Hjerting, den 30. april 1916, blev påsejlet af et tysk mine-
fartøj. ved kollisionen blev e 193 Herkules’ styrehus 
og rig beskadiget; ingen omkom.41 tallene fra 1917 bærer i 
langt højere grad præg af, at den uindskrænkede ubådskrig 
fik en direkte konsekvens for esbjergs fiskere. således 
fremgår det, at tre fiskefartøjer fra esbjerg i 1917 blev mi-
nesprængt: gloria af esbjerg,42 oregon af esbjerg43 og 
ægir af grenaa,44 mens kutteren elida af grenaa stødte 
på grund fordi kaptajnen kiggede efter miner.45 Heraf led e 
22 oregon størst tab, da besætningen på to mand blev 
dræbt. som det fremkommer, var disse to de eneste esbjerg-
fiskere, som omkom i 1917. af statistikkerne fra 1918 frem-
går det, at to fiskerfartøjer fra esbjerg blev minesprængt: 
j.l. ginge af esbjerg46 og karen af esbjerg.47 e 25 j.l. 
ginge mistede to besætningsmedlemmer ud af fire, imens 
e 215 karen mistede fem ud af fem. dermed fremkom-
mer det samlet, at syv fiskefartøjer fra esbjerg forliste som 

følge af minesprængninger, og at disse forårsagede, at ni 
fiskere mistede livet i perioden 1917-1918. 

Brændstofmangel og rationering
danmark overholdt så vidt muligt sin neutralitetspolitik i 
forhold til eksporten til de krigsførende magter under ver-
denskrigen. for esbjergs vedkommende gik fiskeeksporten 
dog i overvejende grad til tyskland.48 dette var en følge af, 
at fiskene ikke kunne holde sig friske i særlig lang tid, og 
derfor var det mere oplagt at eksportere til tyskland med 
tog frem for med skib til storbritannien. endvidere skabte 
den uindskrænkede ubådskrig og nordsøblokaden i februar 
1917 næsten umulige forhold for eksport gennem nord-
søen. Claus sørensen beretter, at ”i de sidste år af krigen 
1914-18 begyndte olien at slippe op, og det blev knapt med 
forsyninger. Fiskeriet måtte rationeres.”49 ententen ville 
ikke finde sig i de ulige eksportforhold for fiskerierhvervet i 
danmark og esbjerg og lukkede derfor i december 1916 for 
en væsentlig eksport til danmark, nemlig salget af petro-
leum og solarolie, som britiske olieselskaber indtil da havde 
været en væsentlig bidragyder af.50 dette var en markant til-
bagegang for fiskeriet på esbjerg Havn, og fiskeriet måtte 

Slæbestedet ved fiskerihavnen var fuld af aktivitet, når de levende fisk blev handlet og håndteret. Under 1. verdenskrig havde Esbjerg endnu 
ikke nogen fiskeauktion, og en stor del af handlen fandt sted ved hyttefadene.
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nu rationeres. der blev med det samme søgt en løsning på 
problemet, hvilket fremgår af vestjyllands socialdemokrat 
den 29. januar 1917: ”Forøvrigt ligger Fiskeriet ret stille i 
Øjeblikket, da Petroleumsspørgsmaalet endnu ikke er ord-
net. Efter hvad vi erfarer, føres der imidlertid Forhandlinger 
mellem den danske og engelske Regering om en Ordning, 
og det forlyder, at Petroleumstilførelsen kan ventes ordnet 
tilfredsstillende i den nærmeste Fremtid.”51 
 disse forhandlinger skulle dog vise sig ikke at bære 
frugt, og brændstofleverancerne blev først genoptaget efter 
våbenstilstanden i november 1918.52 Hertil skal det siges, at 
brændstofleverancerne i forvejen var underlagt krigens på-
virkninger, hvilket fremgår af fiskeren Peder skelmoses op-
tegnelser, hvori det berettes, at det næsten var umuligt at få 
redskaber og petroleum, og at det derfor ikke blev til meget 
fiskeri før krigen var slut.53

 krigens udvikling og manglen på petroleum og solar-
olie, navnlig efter februar 1917, førte til en rationering. så-
ledes lykkedes det i 1917 at få et begrænset salg af tysk 
petroleum på rationeringskort.54 denne rationering var dog 
ikke omfattende og hjalp ikke fiskeriet på fode. manglen på 
solarolie og petroleum førte til en søgning efter alternativer. 
Claus sørensen beretter således at ”nogle fik installeret su-
gegasanlæg i kutterne. Kedlen stod agten for styrehuset, og 
gas, som udvandtes først fra transitkul, siden fra tørv, blev 
ledt ned til motoren i stedet for olie. Det var et ømfindtligt 
system, som var vanskeligt at køre med.”55 således fremgår 
det altså, at petroleums- og solaroliemanglen var en yderli-
gere begrænsning af fiskeriet på esbjerg havn i 1917-1918. 
man søgte alternativer, men den tysk-rationerede solarolie 
og sugegasanlæggene var ikke tilstrækkelige til at føre fiske-
riet op på tidligere tiders niveau. 

Interneringen i Cuxhaven
i forbindelse med den uindskrænkede ubådskrig og nord-
søblokaden oprettedes en zone, hvori neutrale fartøjer ikke 
måtte sejle. nogle esbjergkuttere blev som resultat af sejlads 
i denne zone interneret i den nordtyske havneby Cuxhaven. 
således beretter esbjergfiskeren søren Peter baun, at han 
på et fisketogt sammen med syv andre kuttere blev beordret 

til Cuxhaven af de tyske myndigheder. Her lå kutterne i to 
måneder, før de igen fik lov at sejle hjem.56 der findes in-
gen præcise opgørelser over, hvor mange esbjergkuttere og 
fiskere, der blev interneret i Cuxhaven, men også Claus sø-
rensen beretter om en episode, hvor hans kutter egentlig var 
blevet beordret af et tysk vagtskib at følge efter til Cuxha-
ven, men undslap, da det tyske vagtskib blev beordret til at 
bistå en tysk ubåd, som skulle ind for at bunkre.57 de kut-
tere, som blev opbragt til forhør i Cuxhaven, mistede altså 
dyrebar tid, idet interneringen kunne vare flere uger, endda 
måneder. fiskernes forhold under interneringen var dog tå-
lelige, da familie og venner gerne måtte komme med mad 
og andre forsyninger. situationen omkring interneringen af 
esbjergkuttere i Cuxhaven var tvetydig; først og fremmest 
fordi tyskerne ikke altid var lige strikse med interneringen, 
og dernæst fordi tyskerne godt vidste, at den indfangede fisk 
i sidste ende vil blive eksporteret til netop tyskland. således 
erindrer jørgen Peter baun at ”vi vidste at Tyskerne trængte 
til Mad, og da alle vore Fisk gik til Tyskland, taalte de os, 
naar bare vi ikke gik for langt mod Vest”58. dette bekræf-
tes også af Claus sørensen, som erindrer at ”de civile tyske 
modtagere, som skulle skaffe føden til deres landsmænd, ville 
have, at vi skulle fiske, de militære ønskede at stoppe os.”59 

Fiskerne som Esbjergs ikon
under verdenskrigen kunne man i de esbjergensiske avi-
ser nøje følge krigens gang og udvikling. således kunne 
man også læse om nogle af de minesprængte fiskekuttere 
og dræbte fiskere. esbjerg Posten skrev den 8. juni 1917, at 
skipper e.b. eskildsen på den minesprængte esbjergkutter, 
e 22 oregon, efterlod sig hustru og fire børn.60 den 13. 
juni 1918 skrev vestkysten om e 25 j.l. ginge’s under-
gang under overskriften ”mineulykken i gaar.”61 artiklen 
beskrev, hvordan resten af fiskerflåden i esbjerg Havn flage-
de på halv stang for de to omkomne, og under deloverskrif-
ten ”sørgelige enkeltheder fortalt af de overlevende” gav 
artiklen en fyldestgørende beskrivelse af begivenhederne. 
artiklerne om de minesprængte kuttere fortæller, at esbjerg 
som by og dens indbyggere var integreret i fiskerierhvervet 
under verdenskrigen. 
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 for at give et mere fyldestgørende indtryk af, hvordan 
esbjerg by og dens indbyggere så fiskerne under verdenskri-
gen, kan man se på fiskernes eftermæle. dette kom eksem-
pelvis til udtryk gennem avisernes skriverier omkring den 6. 
november 1949, hvor ”fiskernes mindelund i esbjerg” blev 
indviet. dette monument var blandt andet til ære for de om-
komne fiskere under de to verdenskrige. under indvielsen 
udtalte den daværende borgmester, at mindelunden skulle 
tjene et dobbelt formål: først og fremmest skulle den for 
de pårørende fungere som et mindesmærke, og derudover 
skulle det være et symbol på ”et sted der er et værdigt Minde 
om alle de mange Esbjerg-Fiskere, der satte Livet til under 
deres farlige Gerning for Hjem, By og Land.”62 
 endvidere udtalte borgmester l. Høyer-nielsen, at der 
var en ”Enig By bag Tanken”. andre esbjergaviser, som 
’sydvestjylland’ og ’vestjyden’, skrev på samme måde om 
begivenheden, hvilket giver et indtryk af byen og dens ind-
byggeres forhold til fiskerne − og ikke mindst fiskernes ef-
termæle. mindelunden fungerer naturligvis som gravminde 
for omkomne fiskere generelt, men giver dog stadig også et 
billede af fiskerne under 1. verdenskrig som en gruppe, der 
drev sit erhverv på trods af stor fare og mange forhindringer. 
På trods af tilbagegang i andre erhverv efter krigens udbrud 
formåede fiskerne på esbjerg havn at skabe fremgang og ud-
vikling, og de måtte først se deres erhverv i tilbagegang, da 
krigen ikke gav dem andre muligheder. mindelunden giver i 
det hele taget et billede af, hvordan esbjerg værnede om og 
ærede sine fiskere. i en tid med modgang og i en tid, hvor 
fødevarer var en mangelvare, drog fiskerne stadig på havet.

Konklusion
forholdene for fiskeriet på esbjerg havn under 1. verdens-
krig var overraskende velfungerende i de tre første krigsår. 
udviklingen af fiskefartøjerne og ualmindelig store mæng-
der fisk, særligt kuller, gjorde, at fiskerne i årene 1914, 1915 
og særlig i 1916 levede godt, og øgedes i antal. dette havde 
både fordele og ulemper; nogle fiskere kunne styre de store 
summer penge, andre agerede som fiskerierhvervets gul-
laschbaroner og satte penge i spekulation, hvilket skabte 
mistillidsforhold mellem fiskere, skippere og redere. det 

usædvanligt gode fangstår 1916 løftede anseelsen på fiske-
rierhvervet, der under omstændighederne nu var et af byens 
førende erhverv. de gode tider skulle dog vise sig at vende 
i takt med krigens gang. den britiske blokadekrig og den 
tysk-erklærede uindskrænkede ubådskrig afspærrede store 
dele af nordsøen og blokerede havet med søminer. dette fik 
direkte konsekvenser for fiskerne fra esbjerg – minespræng-
te kuttere, mangel på brændstof pga. ulige eksportforhold, 
samt tysk internering af kutterne i Cuxhaven hørte til de væ-
sentligste konsekvenser. fiskerierhvervet foregik tæt op ad 
verdenskrigen og oplevede kontakt med både Centralmag-
terne og ententen. derfor giver forholdene og udviklingen 
for fiskeriet på esbjerg havn i 1914-1918 et godt indblik i 
verdenskrigen og dens umiddelbare betydning for en min-
dre fiskerflåde på den jyske vestkyst. 
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Summary
Fishing from Esbjerg Harbour during the First World War.
this article provides a chronological analysis of fishing in 
esbjerg harbour during the first World War. the article starts 
with the establishment of the harbour and the city, and then 
analyses the conditions for fishing. 
 the outbreak of the world war was testing for denmark, 
and while people in Copenhagen concentrated on the bal-
tic sea, those in esbjerg concentrated on the north sea. for 
good and bad, the war had an impact on the city, which in 
fact was very marked. While a number of industries suffered 
during the war, esbjerg’s fishery experienced a boom period. 
there was a record catch of haddock, and with an increased 
demand for food, the fishermen earned substantial sums. at 
the same time, the fishermen had to keep their options open 
with respect to the parties to the war; the fishermen thus ex-
perienced both internment in Cuxhaven and mined cutters. 
 the article thus discusses both the conditions and the de-
velopment of the fishery at esbjerg harbour during the first 
World War, and analyses the significance of the progress of 
the war for the city’s biggest industry. 

Ole Langermann (f. 1990)
stud. mag i dansk og historie ved syddansk universitet. ar-
tiklen er et resultat af en kildenær emneopgave, skrevet på 
bachelorstudiet i historie ved aarhus universitet.
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E 4 HO BUGT ved kaj i Esbjerg fiskerihavn. Esbjerg Fiskeauktion lukkede i 2002, og siden var bomtrawlfiskeri efter hesterejer en af de få 
tilbageværende aktiviteter. Foto: Michael Yde Katballe.
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Fiskerne der forsvandt

Af Jørgen Møller Christiansen

Fiskerierhvervet har gennemgået store omvæltninger og 
står fortsat over for store udfordringer. I artiklen belyses 
i et helhedsperspektiv den historiske og faktuelle baggrund 
for fiskeriets nuværende situation med særlig opmærksom-
hed på årsager til, at mange fiskere har forladt erhvervet. 
Tidligere ophørte mange fiskere i og med, at deres kuttere 
blev ophugget med økonomisk støtte. I dag er situationen 
en anden, men mange fiskere forlader fortsat erhvervet. Det 
stilles der skarpt på i artiklen ud fra en ny undersøgelse af 
”fiskerne der forvandt − hvorfor og hvor går de hen”? Tids-
mæssigt ligger hovedvægten på tiden efter 2000, og Jyllinge 
bruges som casestudy.

Introduktion
danskerne er ”job-hoppere”. i europa er de danske lønmod-
tagere den gruppe, der hyppigst skifter job – i gennemsnit 
jobskifte hvert femte år. fiskerne adskiller sig klart herfra. 
de starter typisk i en ung alder i fiskerierhvervet, og en stor 
del af dem bliver herefter mange år eller hele arbejdslivet i 
fiskeriet.

gennem de seneste mange år har mange fiskere forladt 
faget. denne artikels formål er at se nærmere på, hvorfor 
fiskeren forlader fiskeriet. i forskningen opererer man med 
push-pull faktorer. ”Push” henviser i denne sammenhæng 
til, om man bliver ”skubbet” væk fra jobbet, eller om man 
bliver tiltrukket (”pull”) ved ideen om et nyt, anderledes el-
ler bedre job. 

mange forskelligartede faktorer har betydning for, om 
man fastholdes eller forlader jobbet frivilligt eller ufrivilligt, 
og centrale årsager til ophør ud over alder er: Helbredsfor-

hold, økonomi, sociale og familiemæssige forhold, arbejds-
forhold, arbejdsmiljøet, arbejdsvilkår og ydre påvirkninger. 
interessen her er at se nærmere på, hvilke af disse elemen-
ter, der har særlig betydning i fiskeriet. de nævnte faktorer 
sætter rammen for artiklens indhold, der bevæger sig fra 
makro- til mikroniveauet. indledningsvis gives en samlet 
beskrivelse af de centrale faktorers udvikling i fiskeriet og 
disses betydning for fiskernes eksistens i fiskeriet, derefter 
følger en kort gennemgang af fiskeriets udvikling i lands-
delene efterfulgt af et konkret eksempel på en fiskerihavn 
fra dennes tilblivelse til dens afvikling. artiklens sidste del 
giver en præsentation af en ny undersøgelse med titlen ”fi-
skerne der forsvandt – hvorfor og hvor gik de hen?”. vel-
kommen til jagten på, hvorfor fiskeren forsvandt.  

Udviklingen i beskæftigelsen i erhvervsfiskeriet
Historisk har fiskeriet været en betydelig faktor i danmark. 
sildefiskeriet, først og fremmest i øresund fra tidligste 
middelalder og mange år frem, havde afgørende samfunds-
økonomisk værdi. dets betydning var så stor, at en række 
konger udstedte forbud mod brug af forskellige redskaber 
på visse tider af året for at bevare disse rigdomme.1 fra slut-
ningen af det 17. århundrede og frem til 1850’erne havde 
fiskeriet en betydelig nedgangstid, hvorefter det atter blev 
mere gunstigt. dette skyldtes især forbedrede samfærd-
selsforhold kombineret med bedre mulighed for afsætning 
og udvikling af fangstredskaber. de nye og bedre tider for 
fiskeriet skabte politisk interesse for fiskernes vilkår, og 
den første grundige undersøgelse af fiskeriets forhold blev 
iværksat af indenrigsministeriet i 1859. a.j. smidth udførte 
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de epokegørende og detaljerede undersøgelser af fiskeri og 
fiskerlejer i en stor del af landet.2 Hans undersøgelse viste 
blandt meget andet, at der i 1863 var cirka 10.000 fiskere, 
hvoraf de fleste var bierhvervsfiskere. i de følgende årtier 
var der fra midten af 1880’erne og frem til 1914 et betyde-
ligt opsving i fiskeriet. antallet af aktive fiskere var således 
omkring 18.000-20.000 i perioden 1920 frem til slutningen 
af 1950’erne.3 Herefter har antallet af fiskere været kraftigt 
faldende, hvilket vi vil se nærmere på i de følgende afsnit.

Problemerne hober sig op
siden 1914 har fiskeriet tilbagevendende været ramt af for-
skellige typer af kriser. tilbage i 1920-30’erne handlede de 
om – man kan næsten sige som i dag – udsving i fiskepriser 
og svigt i bestande af fiskearter, overfiskeri og vanskelig-
heder i afsætningsmuligheder.4 kriserne blev dog rimeligt 
overvundet5, men fra og med slutningen af 1970’erne og 
især i 1990’erne hobede problemerne sig op i dansk fiskeri,6 
og fiskeriet stod efter manges opfattelse nærmest over for 
et sammenbrud. Perioden frem til midt i år 2000 er belyst 
i andre kilder.7 i det følgende belyses derfor især perioden 
efter årtusindskiftet med fokus på faktorer af betydning for 
udviklingen i beskæftigelsen i fiskeriet.

oplysninger om beskæftigelsen og det årlige antal fiske-
re er ikke ensartede. variationen kan henføres til anvendte 

opgørelsesmetoder. naturerhvervstyrelsens individregister 
over fiskere omfatter erhvervs- og bierhvervsfiskere samt 
fiskere, der er inaktive.8 danmarks statistiks opgørelse om-
fatter det årlige antal beskæftigede fiskere.9 disse tal er la-
vere end tallene fra naturerhvervstyrelsens individregister. 
begge datasæt er forbundet med usikkerhed, men kan an-
vendes med forbehold, og i artiklen er tallene fra danmarks 
statistik anvendt, da de på flere måder er mere præcise.  

ifølge danmarks statistik har antallet af beskæftigede er-
hvervsfiskere været faldende gennem hele perioden fra 2000 
til og med 2013 (seneste opgørelse). i 2000 var der således i 
alt 4.611 beskæftigede erhvervsfiskere.10 dette faldt til 1.875 
erhvervsfiskere i 2013. i alt en reduktion i perioden 2000-
2013 på knap 60 %. udviklingen fra 2000-2013 fremgår af 
figur 1. Her er antal beskæftigede fiskere i 2000 sat til index 
100, og antallet af fiskere de følgende år er sammenholdt med 
niveauet i 2000. tilbagegangen i procent kan dermed læses 
direkte ud fra figuren. eksempelvis 2008 med et indekstal 48; 
dvs. 52 lavere end 2000 = et fald i beskæftigelse fra 2000 til 
2008 på 52 %. af figur 1 ses, at tilbagegangen af erhvervsfi-
skere har været med et betydeligt fald frem til og med 2008, 
hvorefter tilbagegangen i antal fiskere flader klart ud. 
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Figur 1. Beskæftigede erhvervsfiskere 2000-2013
Index: År 2000 = 100

 

Kilde: Baseret på Danmarks Statistik – Registerbaseret Arbejdsstyrke-
Statistik (RAS). Årlig udgivelse.
Havfiskeri – Dansk Branchekode 2007 (DB07) – Branchen omfatter 
havfiskeri på kommerciel basis samt fangst af vildtlevende fisk, krebs- 
og bløddyr m.v. i hav og kystfarvande.

Distrikt HM (Hanstholm) er et af de få distrikter, som har haft 
fremgang i antal fiskerfartøjer i perioden 2000-2014. Hanstholm 
Fiskerihavn 2008. Foto: Poul H. Moustgaard.
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udviklingen har desuden vist, at der er sket en markant 
ændring i fiskernes alder, idet fiskerne gennemsnitligt er 
blevet betydeligt ældre (se figur 2). i 2000 var 38,6 % af alle 
fiskerne 50 år eller ældre, stigende til 54,7 % i 2013. især 
aldersgruppen 65 år eller ældre er øget; fra 6,4 % i 2000 til 
17,6 % af alle fiskere i 2013. 

Behov for generationsfornyelse
udviklingen i de aktive fiskeres alder sender et klart signal 
om behovet for generationsfornyelse i fiskeriet. såfremt den 
nuværende skæve aldersfordeling fortsætter uændret, vil er-
hvervet komme til at stå i alvorlige vanskeligheder i fremti-
den. fartøjsejeren/skipper er i gennemsnit cirka fire år ældre 
end partsfiskeren/medhjælperen.11 fartøjsejeren/skippers 
alder er steget i gennemsnit med 0,5-0,8 år årligt de sene-
ste fire år (nyeste tal er fra 2011). når vi fremskriver denne 
tendens, vil skipperne om 10-12 år i gennemsnit være i ef-
terlønsalderen, og det kan dermed blive et spørgsmål, ikke 
om udvikling, men om afvikling af store dele af fiskeriet.

nye unge skal tage over, men rekrutteringen til fiskerier-
hvervet har vist sig vanskelig. fiskernes udsagn og antallet af 
elever på fiskeriuddannelsen viser samstemmende, at det er 
blevet sværere at motivere unge til at blive fiskere.12 Yderme-
re er frafaldet på fiskeriskolens grunduddannelse stor. søren 
Hyllen, forstander på fiskeriskolen i thyborøn, bekræfter, at 
frafaldet er betydeligt og forklarer uddybende:13 ”Der er tre 
forskellige typer af lærlinge på skolen. Den ene type er dem, 
der ved, hvad de vil. De er måske endda opvokset med en 

far eller andet familiemedlem som fisker, og de kender derfor 
præmissen. Den anden type er dem, der kan lugte penge… De 
har hørt, at de kan tjene 100.000 kroner på en eller to rejser. 
Dem har vi frafald på. Endelig er der den sidste type, der er 
de såkaldte “uddannelseszappere”, der har prøvet adskillige 
uddannelser. Den type er der også et stort frafald på.” 

unge med rødder i fiskeriet synes altså at være bedste re-
krutteringsgrundlag til fiskerierhvervet. da segmentet af ak-
tive fiskere skrumper ind, mindskes grundlaget for en mere 
sikker fornyelse. den særlige livsform i fiskeriet, hvor det at 
være fisker typisk er gået i arv gennem mange generationer, 
er under pres. det kan, i samspil med de generelle vilkår i 
fiskeriet, true og forstærke den i forvejen negative spiral for 
erhvervets fremtid. øget opmærksomhed på rekruttering af 
unge og på fastholdelse af de nuværende aktive fiskere er 
således et vigtigt element i relation til fiskeriets fremtid. 

EU- og nationale reglers betydning 
for beskæftigelsen i fiskeriet
eu’s fælles fiskepolitik er rammesættende for dansk fiskeri-
politik. i ef var fiskeriet fra starten af ikke en del af fælles-
skabets politikområde. først i 1970 vedtog rådet de første 
forordninger om fiskeri. samarbejdet omhandlede bl.a. fæl-
les tekniske regler om maskestørrelser, mindstemål og kon-
trolregler. fra 1972-73 øgedes opmærksomheden omkring 

Figur 2. Antal beskæftigede danske erhvervsfiskere.   
2000 og 2013. Fordelt på aldersgrupper

2000 2013

Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Dynamiske tabeller.  
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R 165 VEGA losser torsk i Årsdale på Bornholm i 2012. 
Foto: Poul H. Moustgaard.
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havenes forurening og de første tegn på overfiskeri, og sam-
arbejdet kom også til at omfatte fastsættelse af totalt tilladte 
fangstmængder (Total Allowable Catches, kaldet taC), og 
fordeling af taC på kvoter til de enkelte lande. først i 1983 
forelå dog en fuldt udbygget ef-politik med fælles regler 
omfattende alle aspekter af fiskeriet fra havet til forbrugerne. 
sidenhen er den i flere omgange blevet opdateret og udvidet, 
f. eks. med vedtagelse af regler om discard (udsmid af fisk), 
som eu har besluttet at indføre gradvist fra og med 2015.

gennem årene er der i eu og i danmark vedtaget en my-
riade af instrumenter – kvoteordninger og fangstbestemmel-
ser − med sigte på bevarelse og udnyttelse af havets fiske-
ressourcer og skabelse af et bæredygtigt fiskeri. et centralt 
instrument til regulering af den samlede fangstmængde og 
fastlæggelse af kvoter for de regulerede fiskearter er taC. 
andre regulerende tiltag i dansk fiskeri har været mangfol-
dige, og siden 2007 har der blandt andet været regulering via 
iok (individuelle omsættelige kvoter), fka (fartøjs kvote 
andele), fka-rationsfiskeri, fka-fe (for førstegangsetab-
leret fartøj), maf-fiskeri (mindre aktive fartøjer), øf-fartøj 
(øvrige fartøjer), maksimalt antal tilladte havdage, licenser, 
lejeordninger, puljefiskeri, kystfiskerordning, m.fl.

instrumenterne er ofte indført med afsæt i forsøg på at 
løse kriser, som dansk fiskeri tilbagevendende har været inde 

i de seneste mange år. debatten og kritikken af instrumen-
ternes egnethed og konsekvenser har været heftig gennem 
årene, og senest affødte dr2 dokumentaren ”kvotekonger 
og små fisk” (september 2015) og dr P1’s radioprogram 
”apropos” i en serie af udsendelser over én uge i september 
2015 om fka og kvotekoncentrationen i fiskeriet, en genop-
blussen af synspunkter for og imod udviklingen i fiskeriet.14

vedtagelsen af kvotestørrelser for det kommende års til-
ladte fangst (taC) for de omkring 200 fiskearter, som eu re-
gulerer, sker i eu-ministerrådet. vedtagelsen sker i decem-
ber måned, og først her – på et sent tidspunkt – har fiskeren 
klarhed om muligheder og begrænsninger i det kommende 
års fangst. for enkelte fiskearter, herunder tobis, sker fast-
sættelsen og igangsætningen af fiskeriet først senere, og der 
er eksempler på, at vedtagelsen af tilladte fangstmængder 
først blev fastlagt efter tobissæsonens start i april.  gennem 
årene har taC/kvotestørrelserne varieret betydeligt op og 
ned år for år. Hertil er der gentagne gange sket ændringer i 
løbet af året, f.eks. fiskestop af forskellige arter i en afgræn-
set periode, og sådanne tiltag har tilsammen skabt stor usik-
kerhed og været et psykisk pres for mange fiskere.15

Udviklingen i fiskerflåden
den danske fiskerflåde er, ligesom antallet af aktive fiskere, 
skrumpet betragteligt. fra 4.830 fiskefartøjer (1996) til 2.455 
i 2014; en tilbagegang på 49 % de seneste 18 år (se tabel 1). 

< 10 10-11,9 12-17,9 18-23,9 24-39,9 >40 Total

1996 3.414 285 709 215 169 38 4.830

2001 2.764 229 623 215 145 44 4.020

2006 2.251 169 438 137 100 41 3.136

2011 2.172 133 310 97 46 29 2.787

2014 1.912 128 261 82 40 32 2.455

Tabel 1. Antal danske fiskefartøjer, fordelt efter længde (antal 
meter). 1996-2014. 
Kilde: NaturErhvervsstyrelsen. Statistikbanken. Statistikken blev 
omlagt i 1995, derfor er tidligere år ikke medtaget.

Thyborøn er fortsat en af Danmarks aktive fiskerihavne med bety-
delige landinger inden for både konsum- og industrifisk. 
Foto fra 2007.

78

http://m.fl/


nedgangen i fiskerflåden varierer betydeligt i forhold til 
kutternes størrelse, hvilket fremgår af tabel 1.1, der er en 
sammenfatning af tabel 1.  
  tilbagegangen i antal fiskefartøjer har været langt det 
mindste blandt de største fartøjer over 40 meter, hvor der 
siden 1996 blot er blevet nogle få fartøjer færre. størst 
tilbagegang findes blandt fartøjer mellem 24 og 39,9 meter, 
som er reduceret med hele 76 %. 

Kuttere blev ophugget
tallene i tabel 1 viser, at tilbagegangen i antallet af kut-
tere var særlig stor op til og med 2006. totalt skete der en 
reduktion i løbet af de 10 år fra 1996 til 2006 på 35 pct. 
forklaringer kan findes i relation til eu-fiskeripolitik og 
konstateringen af en ubalance mellem mængden af fisk og 
fiskekapaciteten, hvor der var en overkapacitet af kuttere. 
forskellige instrumenter blev taget i anvendelse for at skabe 
balance, herunder blev der i en årrække givet tilskud til re-
duktion/ophug af fiskerflåden i eu’s medlemslande. i alt 
blev der i eu ydet tilskud til ophug for 1,7 milliarder euro.16 

Paradoksalt blev der samtidigt givet eu- og nationale til-
skud til nye fiskefartøjer, modernisering og større motorer, 
hvilket har medført, at fangstkapaciteten i eu’s fiskerflåde 
ikke er faldet, men derimod øget.17 det har dog ikke været 
gældende for danmark, hvor fiskefartøjernes samlede ton-
nage toppede i 2000. Herefter faldt den betydeligt frem til 
2011, hvorefter den er steget noget igen. i eu-sammenhæng 
har problematikken, om hvorvidt fiskeriet er bæredygtigt el-
ler ej, tilbagevendende givet anledning til heftig debat mel-
lem forskere, ngo’ere, fiskeriorganisationer og politikere.18 

i danmark blev der i perioden 1991-2006 givet økono-
misk støtte til ophugning af i alt 1.112 fiskefartøjer, og i 

2009 til 32 fartøjer, hvorefter tilskuddene stoppede. det an-
slås, at ophugningsordningen betød, at mange fiskere kom 
økonomisk helskindet ud af erhvervet. andre afholdt sig fra 
at søge om midler til ophugning af deres kutter, da de havde 
så stor gæld i deres fartøj, at de ville ende op med et bety-
deligt underskud.19 de fortsatte derfor i erhvervet under et 
psykisk pres og i tvivl om, hvor længe det kunne holde. 

Fiskeribanken nedlægges
i samme periode blev fiskeribanken, formelt  kongeriget 
danmarks fiskeribank, nedlagt. fiskeribanken var et stats-
ligt kreditinstitut til støtte for fiskerierhvervet og eksisterede 
fra 1932 til 2008. efterfølgende var fiskerne henvist til bank-
lån for at finansiere deres fartøjer og driften. lånemulighe-
den i bankerne afhang i høj grad af, om fiskeren havde fået 
tildelt kvoteandel (fka). uden det var lånemulighederne 
yderst begrænsede.20 for mange betød det, at der kom høje 
renteudgifter oven i de i forvejen stigende driftsudgifter. fi-
nanskrisens fremkomst i 2008 medførte for fiskerne, at de-
res lånemulighed i banken blev endnu sværere, og store dele 
af fiskerierhvervet kom under betydeligt økonomisk pres. 
danmarks fiskeriforening Po har, i årene efter fiskeriban-

Fiskefartøjernes længde

< 10 10-11,9 12-17,9 18-23,9 24-39,9 >40 Total

tilbagegang fra 
1996 til 2014 

44 % 55 % 63 % 62 % 76 % 16 % 49 %

Tabel 1.1. Tilbagegang i antal fiskefartøjer i procent. 2014 sam-
menholdt med 1996.

Not, som anvendes i pelagisk fiskeri efter f.eks. sild, er et voldsomt 
stort redskab.  Bunken på billedet er ca. 4 meter høj. De gule kug-
ler er flåd anbragt langs notens overtælle. Hirtshals fiskerihavn 
2009. Foto: Poul H. Moustgaard.
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ken blev nedlagt, arbejdet for, at fiskernes lånemulighed i 
banker blev ændret til realkreditlignende lånebetingelser. 

at der kan være behov for bedre finansielle vilkår for 
fiskeriet afspejles i udviklingen af fiskefartøjernes alder. 
fartøjerne er i en årrække blevet ældre og ældre. i 1999 var 
gennemsnitsalderen 27,5 år, og den steg til 32,2 år i 2013.21 
mange af fartøjerne er i perioden blevet moderniseret, 
mange andre har nået ’pensionsalderen’.  i norge blev der i 
2011-14 investeret milliarder af norske kroner i nye fiskefar-
tøjer.22 Hvad med danmark?

Nye fartøjer i fiskerflåden
de seneste fem år er der på danske skibsværfter lavet 36 
nybygninger af fiskefartøjer samt én større ombygning/
forlængelse af en ældre kutter.23  Cirka halvdelen af disse 
nybygninger var bestilt til udenlandske rederier/havne – 
især norske rederier (14 fartøjer i alt), mens 19 fartøjer blev 
hjemmehørende i dansk havn (se figur 3) 

de seneste fem års nybygning af fiskefartøjer på danske 
værfter toppede i 2012 og har siden været let faldende. talle-
ne for 2015 er foreløbige og omfatter kun det første halve år. 
Hertil skal lægges andre nye fartøjer bygget på udenlandske 
værfter. der synes her at være tale om store fartøjer, f.eks. s 
349 gitte Henning24, s 49 birgitte martine, eller 
ombygning af fartøjer, f.eks. l 237 dorte riXen, der fik 
større lastekapacitet. 

de senere års fornyelse af fiskerflåden synes samlet set 
at bevæge sig i to retninger, dels mindre og én-mands be-
tjente fartøjer, dels endnu større fiskefartøjer.  otte af ny-
bygningerne fra danske værfter er under 10 meter i længden, 
og stort set alle øvrige nye fartøjer er store fiskefartøjer fra 
37,5 meter til 69,95 meter. oplysninger fra branchen viser, 
at fiskefartøjer under ti meter er blevet en mere og mere po-
pulær bådstørrelse.25 de mindre fartøjer under ti meter ved 
vestkysten (otte meter for både i de indre farvande) imøde-
kommer således helt specifikt nogle mindre bureaukratiske 
lovregler, end der er gældende for større fartøjer, og de kan 
sejles og anvendes til fiskeri af én mand. 

det bemærkes endvidere, at tilgangen af nye fartøjer er 
geografisk skævdelt. 17 af de 19 nye fiskefartøjer fra danske 
værfter er hjemmehørende på vestkysten, og de resterende to 
kuttere hører hjemme i limfjorden − glyngøre og lemvig. 

Fiskeriets udvikling i landsdelene
i det foregående er fiskeriet og fiskerne belyst i helikopter-
perspektiv – hvordan udviklingen har været samlet set. for 
at skabe et mere nuanceret billede vil næste step være at 
se på udviklingen i landsdelene. Hvordan har udviklingen 
været her?

allerede i 1980’erne skete der på landsplan en voldsom 
tilbagegang i fiskeriet i de indre danske farvande, og antallet 
af fartøjer gik drastisk tilbage med alvorlige følger for de 
små fiskersamfund i østjylland og på øerne.26 forandringer 
i fiskerierhvervet er dog ikke kun et anliggende for øst-
danmark. fiskeriundersøgelsen af udvalgte danske havne i 
vest- og østdanmark27 viste, at alle studerede havne i perio-
den 1990-2008 havde det til fælles, at de var betydeligt ramt 
af forandringer og nedgang i fiskeriet.28 nogle var hårdere 
ramt end andre, og navnlig var forvandlingen i esbjerg be-
mærkelsesværdig. danmarks tidligere største danske fiske-
rihavn med omkring 600 kuttere og over 2.000 fiskere midt 
i 1970’erne havde i 2015 et meget beskedent antal hjem-
mehørende kuttere, og landinger af såvel konsumfisk som 
industrifisk var ophørt.29 

tilbagegang i antallet af fiskefartøjer har fundet sted i 
alle landsdele (se tabel 2). den er størst i sydjylland, men 

Figur 3. Antal nybygning er af fiskefartøjer på dansk værft 
fordelt på fartøjets hjemmehørende havn. 2011-juli 2015.   

Kilde: Opgjort ud fra årlig liste i FiskerForum.com 
over nybygninger af fiskefartøjer.  *) 2015 kun første halvår.
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forskellen landsdelene imellem er ikke stor. variationen i 
tilbagegangen af antal fiskere var på mellem 13 og 18 %.

billedet af fiskeriets udvikling bliver endnu mere nuan-
ceret, når det tegnes ud fra fiskeridistrikterne. landet er op-
delt i 23 fiskeridistrikter med i alt 36 havnekendingsbogsta-
ver (fx s = distrikt skagen) efterfulgt af et fartøjsnummer. 
fra 2000 til 2014 er ni havnekendingsbogstaver slettet.30 
alle med undtagelse af ln (distrikt løkken) er distrikter i 
østdanmark.31 

der har været tilbagegang i fartøjer i alle distrikter und-
tagen Hm (distrikt Hanstholm) og fa (distrikt fredericia). 
i Hanstholm (Hm) er der kommet et markant øget antal far-
tøjer – fra 67 i 2000 til 105 registrerede fartøjer i 2014. i fa 
(distrikt fredericia) var der i år 2000 syv registrerede fartø-
jer, og i 2014 var dette tal øget med fire fartøjer. tilgangen 
kan skyldes overflytning af fartøjer fra andre distrikter. 

tilbagegangen af registrerede fartøjer har været meget 
markant i langt de fleste distrikter. fra 2000 til 2014 var der 
en tilbagegang på 40 % eller mere i mange havne, fx as 
(distrikt Århus) med en tilbagegang på 65 %, nf (nykøbing 
falster) med en tilbagegang på 48 %, nd (næstved) med 
en tilbagegang på 46 %, og sg (svendborg) med en tilbage-
gang på 43 %. thyborøn (l) er det distrikt, hvor der i 2014 
optræder flest registrerede fartøjer, men også her ses der en 

betydelig tilbagegang i antallet af kuttere (år 2000: 321 kut-
tere, 2014: 203 kuttere; dvs. en tilbagegang på 37 %).  

at fiskeriet er flyttet fra østdanmark til vestdanmark 
viser sig også tydeligt i tilstedeværelsen af fiskeauktioner. 
af de otte tilbageblevne aktive auktionshaller findes de syv 
i jylland, især på vestkysten, og én på øerne (gilleleje). 
fiskerne i de små fiskersamfund i østdanmark må dermed 
enten sejle forbi auktionshavnene på vej hjem fra fiskeriet, 
eller de må fiske tættest muligt på auktionens placering, dvs. 
de kan have lang sejltid/større udgifter til dieselolie eller 
have udgift til kørsel af deres fangst fra hjemhavn til aukti-
onshal. alt sammen er det fordyrende led, men da frisk fan-
gede fisk har størst værdi, skal transporten helst ske næsten 
samme dag som landing. dette leder os frem til en af de helt 
centrale faktorer i forhold til fiskeriets fortsatte eksistens: 
fisk, priser og indtjening.

Fisk, priser og indtjening 
dansk fiskeri har siden 1950’erne omfattet såvel konsum-
fiskeri som industrifiskeri, hvor sidstnævnte dækker fiske-
riet efter arter, som anvendes i fiskemel- og fiskeolieindu-
strien. industrifiskeriets andel af den samlede omsætning 
har varieret, men siden midt i 1980’erne har fordelingen 
været nogenlunde i størrelsesordenen 20 % industrifisk og 
80 % konsumfisk ud af den samlede økonomiske omsæt-

nord-
jylland

midt-
jylland

syd-
jylland

Hoved-
staden

sjælland Hele  
danmark

2008 (antal) 721 585 323 252 251 2.132

2013 (antal) 622 506 265 220 211 1.808

tilbagegang 
i procent

14 % 14 % 18 % 13 % 16 % 15 %

Tabel 2. Antal havfiskere, fordelt på regioner. Mænd.
Der var i 2008 79 kvinder i kategorien havfiskere, og i 2013 var 
der 67 kvinder. En tilbagegang på 15 %, altså tilsvarende som 
gældende for mænd. 
Kilde: Danmarks Statistik – Registerbaseret Arbejdsstyrke-Stati-
stik (RAS). Havfiskeri – Dansk Branchekode 2007 (DB07).
Branchen omfatter havfiskeri på kommerciel basis samt fangst af 
vildtlevende fisk, krebs- og bløddyr m.v. i hav og kystfarvande.

Østersøtorsk klar til at blive landet i Svaneke fra kutter R 200 
COMETEN. Foto: Poul H. Moustgaard.
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ning.32 landinger af industrifisk i 2014 udgjorde 640 mio. 
kr., hvilket svarede til 22 % den totale omsætning på 2.914 
mio., hvor den resterende del bestod af såvel konsumfisk 
som skaldyr. værdien af landinger var størst i vestdanmark, 
hvor fangster fra nordsøen og skagerrak udgjorde 2,14 mia. 
kr. i østdanmark – kattegat, bælterne og østersøen − var 
værdien af landede fisk også betydelig (i alt knap 400 mio. 
kr.), men blot knap 1/5 af værdien af fisk landet i vestdan-
mark. resterende landinger (ca. 400 mio. kr) var fra andre 
farvande (nordatlanten m.fl.).33

en anden markant ændring i fiskeriet har været, at en 
mindre del af fiskerflåden fanger en stigende andel af den 
totale landede fiskemængde. de nyeste tal fra naturer-
hvervstyrelsen viser, at 119 danske fiskefartøjer landede 90 
procent af den samlede mængde fisk i 2014.34 Her tæller 

fangsten af industrifisk meget med landinger, som især fore-
tages af få, store fartøjer. ser vi på værdien af fangsten, så 
er billedet lidt anderledes. de 119 fartøjers landingsmængde 
udgjorde i 2014 ’kun’ knap 66 procent af den samlede om-
sætningsværdi. de resterende cirka 1.500 aktive fartøjer, 
som især driver konsumfiskeri, landede altså 10 % af den 
samlede mængde, men fik omkring 33 % af den samlede 
værdi af fangsten. dette leder frem til den økonomiske si-
tuation i fiskeriet, som der tages pulsen på i det følgende. 

en af de vigtigste faktorer, der har skubbet til udvik-
lingen i fiskeriet, er prisen på fisk. Prisen på de forskellige 
fiskearter har svinget op og ned, men har dog overvejende 
været for nedadgående. eksempelvis rødspætter: Prisen på 
isede rødspætter var gennem 1980’erne på omkring 7-9 kro-
ner per kilo, men steg så pludselig i 1990-91 til 15-17 kroner, 

Bundgarnsjollerne ND 24 IDA og ND 91 MÅGEN samt den mindre røgtejolle ND 198 RØDKÆLKEN ved kaj i Klintholm i 2015. Jollerne 
tilhører Klintholms sidste bundgarnsselskab, drevet af Brdr. Larsen.  Ramslaget på ND 24 anvendes til  at slå pæle i til bundgarnene. 
Foto: Poul H. Moustgaard.
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men dykkede igen i 1992 til det tidligere niveau.35 sammen-
lignet med nutiden er det lave prisniveau stort set uændret, 
idet den gennemsnitlige pris for rødspætter var omkring 9-10 
kroner i 2014.36 Priserne på mange af de andre fiskearter er i 
dag også næsten på samme niveau som omkring år 2000. at 
drive et fiskeri på et sådant grundlag influerer naturligvis på, 
om fiskeren kan og vil fortsætte i erhvervet.

danmarks statistiks opgørelse over det økonomiske 
bruttoudbytte, fordelt på omkostninger, nettoudgifter og 
driftsresultat per virksomhed i dansk fiskerierhverv, viste, 
at bruttoudbyttet i gennemsnit var på omkring 4,5 mio. kr. 
per virksomhed i 2012. bruttoudbyttet for 2010-2012 lå be-
tragtelig over de foregående år 2004-2009.37 det skyldtes 
især, at prisen på industrifisk og på sild og makrel lå pænt 
over tidligere niveau.38 driftsomkostningerne steg fra 2004 
til 2012 med i alt 34 %. i 2012 udgjorde driftsomkostninger-
ne således gennemsnitligt omkring 70 % af bruttoudbyttet.  
stigende udgifter til brændstof udgjorde en betydelig del af 
driftsomkostningerne,39 og losse- og fragtomkostninger er 
desuden en væsentlig udgift for fiskere med lang afstand til 
auktionshallen. for nogle kystfiskere anslås det at være en 
udgift på 20 % af fangsten.40

danmarks statistiks opgørelse over fiskefartøjernes 
regnskaber fra 2012 viste, at alle fartøjsgrupper i gennem-
snit havde overskud i det samlede driftsresultat, men at va-
riationen var stor – fra 132.000 kroner for fartøjer med en 
fartøjslængde under 12 meter til 15,4 mio. kr. for de største 
fartøjer på 40 meter og derover.41 som det fremgår af figur 
4, gav det for de største fartøjer en afkastningsgrad på 11,4 
procent, mens det for de mindre og mindste fartøjer betød en 
negativ afkastningsgrad.

en meget stor del af den danske fiskerflåde består af 
mindre både og kuttere under 15 meter. regnskabsstatistik-
ken for 2012 viser, at det kan være økonomisk trangt for 
disse fartøjer. dette underbygges af en anden undersøgelse, 
der viste, at de mindre fartøjer i gennemsnit havde haft regi-
strerede underskud i årene forinden, men at de alligevel var 
fortsat som aktive i erhvervet.42 dette kan skyldes forskelli-
ge årsager: at mange fiskere i gruppen har betalt deres fartøj 
ud eller, som tidligere nævnt, at et ophør i fiskeriet og salg 

af fartøjet ville give dem en betragtelig økonomisk gæld, 
hvorfor de derfor har valgt at se tiden an. en anden nærlig-
gende forklaring kan være, at fiskeriet for dem er forbundet 
med en rekreativ værdi og/eller, at de har alderspension ved 
siden af fiskeriet.

veje til forbedring af driftsresultatet kan bl.a. være at 
arbejde mere eller at fange mere. forenklet sagt er det i 
dag nødvendigt at fiske mellem 30 og 50 % større mængde, 
hvis fiskeren vil have den samme købekraft som for 15 år 
siden. men her stiller gældende regler begrænsninger. mu-
ligheden for at arbejde mere og fange mere er til stede for 
nogle fiskere, mens der for andre er begrænsninger i kraft af 
gældende bestemmelser om fangstbegrænsninger, kvoter og 
fka samt tilladte havdage. de årlige fastlagte kvoter sætter 
begrænsninger for fangsten og dermed, hvor meget der kan 
arbejdes/fiskes. fka-kvoteandelen er udslagsgivende for, 
hvor meget fiskeren må fange i et bestemt fangstområde, og 
ordningen med havdage (antal tilladte dage til havs) regule-
rer, hvor ofte det enkelte fartøj må sejle på havet om året (ty-
pisk norm er 150 dage).  for at sikre en bedre økonomi har 
mange fiskere opkøbt ekstra fartøjer og samlet havdagene 
på færre kuttere.43 siden indførelsen af fartøjskvoteandele 
tilbage i 2007 er der sket en stor koncentration af kvoter og 

Figur 4. Regnskabsresultater for �skeriet fordelt 
på fartøjsgrupper. 2012 

Afkastningsgrad *)

Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 649. 
Regnskabsstatistik for �skeri 2012.  *) foreløbige tal.  
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dermed fangstrettigheder på færre fartøjer.44 mange kuttere 
med fka er solgt til andre fiskere, og efter at de nye ejere 
har overtaget kvoterne, er fartøjerne typisk blevet nedlagt. 
fka-systemet har dermed også betydning for rekruttering 
af nye fiskere. unge nystartede fiskere, der ikke var med, 
da fartøjskvoteandelene blev fordelt ud på de aktive fartø-
jer i 2007, er enten afhængige af lejemarkedets muligheder 
eller må melde sig ind i et fiskeripuljesystem, såfremt han 
ikke har tilstrækkelig stor økonomi til rådighed til at kunne 
købe en af de i dag (2015) cirka 600 tilbageværende fka-
kuttere.45 som nævnt ovenfor har denne privatisering og 
kapitalisering af retten til at fiske tilbagevendende været til 
heftig diskussion. senest har den tidligere nævnte omtale af 
”fiskeriets kvotekonger” i efteråret 2015 medført, at miljø- 
og fødevareminister eva kjer Hansen har nedsat et udvalg, 
der skal se på reglerne om kvotekoncentration. udvalgets 
arbejde forventes at foreligge i 2016. 

Opsamling og et overblik over udviklingen
danmark er en stor fiskerination og er blandt de tre stør-
ste producentlande af fisk i eu.46 dansk fiskeri har en brut-
toomsætning på omkring 3 mia. kr., og for hver fisker på 
havet er der en beskæftigelseseffekt på omkring seks fuld-
tidsbeskæftigede i afledte erhverv i land.47 omvæltninger i 
fiskeriet har været markante. danmarkskortet over fiskeriet 
er blevet vendt, så fiskeriet har bevæget sig fra østdanmark 
til vestdanmark, og bevægelsen fortsætter. det generelle bil-
lede for alle fiskerihavne er, at beskæftigelsen i fiskeriet og 
fiskerflåden er markant reduceret. mange auktionshaller er 
nedlagt, og i østdanmark er mange fiskerihavne forsvundet 
– en udvikling, der samlet set også synes at fortsætte. 

de aktive erhvervsfiskere bliver ældre og ældre. gene-
rationsfornyelse er en udfordring og synes langt fra let at 
håndtere. for fiskerflåden gælder det ligeså, idet fartøjerne 
bliver ældre og ældre. fiskernes eneste mulighed for lån til 
modernisering og drift er i banken, hvor lånemulighederne 
er indskrænkede efter nedlæggelsen af fiskeribanken. ind-
tjeningsmæssigt er især de mindre kuttere truet. mange min-
dre kuttere er til salg, men de er svære at komme af med. 
Priserne på mange fiskearter er i dag cirka på niveau med 

prisniveauet for 10-15 år siden, og muligheden for at fange 
en større mængde fisk begrænses af de gældende kvote-reg-
ler og eu-bestemmelser. fangstmængden koncentreres i sti-
gende omfang på relativt få, store fiskefartøjer, og tilgangen 
af nye fartøjer synes især at bestå af endnu større fartøjer.

Fra udvikling til afvikling – en lokal havn til illustration
til eksemplificering af, hvad den generelle udvikling i er-
hvervsfiskeriet har afstedkommet, tages i det følgende en 
lokal havn op til behandling. der er tale om jyllinge fiske-
rihavn. det er ikke en af de mest kendte fiskerihavne, men 
den er interessant som et historisk tidsbillede på fiskeriets 
udvikling i danmark. udviklingen i jyllinge fiskerihavn 
rummer centrale elementer til illustration og til forståelse 
af dansk fiskeris og fiskernes historie, og det er samtidigt en 
dramatisk historie, der illustrerer fiskerierhvervets storhed 
og fald i østdanmark.

jyllinge by ligger på østsiden af roskilde fjord i ly ud 
for lilleø. byen er opstået med udgangspunkt i fiskeriet og 
var førhen blandt de største fiskerlejer i den sydlige del af 
fjorden. byen havde i 1861 28 fiskere med 21 både og i 
1875 seks fiskehandlere. i hele sognet var der dengang ca. 
550 indbyggere.48 i 1870 blev der ved jyllinge anlagt en 
primitiv bådehavn. Havnen begrænsedes af to moler, som 

I 1870 blev der anlagt en primitiv bådehavn i Jyllinge, og en lille 
havn blev anlagt i 1906, der siden er udvidet og forbedret. Billedet 
viser Jyllinge Fiskerihavn i 2015. Foto: Jesper Bruus Pedersen
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senere blev forhøjet, og en egentlig lille havn blev anlagt i 
1906. de lokale fiskere mente, at havnen var for lille, i og 
med at jollerne var blevet større, og de søgte derfor i 1926 
om offentlig støtte til en ny havn. da fiskerne var utilfredse 
med myndighedernes behandling af sagen, tog en lokal fi-
sker, ”store jens”, sagen i egen hånd og oprettede ganske 
enkelt ”nordre frihavn”.49 store jens’ drabelige kontrafej er 
afbildet på en planche, der pryder havnen i dag. 

Havnens nuværende udseende er tilbage fra 1966-67, 
hvor der på trods af, at fiskeriet var betydeligt for nedadgå-
ende, blev lavet en stor ombygning af havnen, og hvor den 
nordre mole og cementkajen fik sit nuværende udseende. 
inden den tid skete der meget i jyllinge fiskerihavn.

Større både og bedre fangst 
anders jensen, ”ans jens”, oprettede et bådværft i jyllinge 
i 1909. der blev i starten bygget små joller, men det blev 
hurtigt til større og større både.50 fiskeriet udviklede sig, og 
fangsten blev så stor, at opkøbere begyndte at sælge jyllinge-
ål til eksport. i 1926 oprettede en kreds af fiskere ”jyllinge 
fiskeexport”, og der blev bygget et særskilt åleskylleri. nu 
kunne fiskerne selv tjene på eksporten i stedet for at overlade 
gevinsten til de fremmede opkøbere. i åleskylleriet kom van-

det fra en naturlig kilde, så de fangede ål kunne gå i frisk, 
iltet kildevand og holde sig levende, indtil de blev sejlet ud 
til mindre transportskibe − kvaser − der ankrede op uden for 
havnen. Herfra blev ålene sejlet levende til udlandet.

i bygningen, der husede åleskylleriet, blev der senere 
opført et isrum, idet man i bygningens nedre del lavede et 

Åleskylleriet i Jyllinge Fiskerihavn. Vandet fra en naturlig kilde 
løber i gennem de fire ålekar, så de fangede ål kan gå i frisk, iltet 
kildevand og holde sig levende ind til salg. 
Foto: Jesper Bruus Pedersen

Fritidsfisker sætter kasteruser i Isefjorden tæt ved Rørvig Havn i 2010. Mange små havne rummer ikke længere erhvervsfiskeri, og aktivi-
teterne holdes kun i gang takket være fritidsfiskere. Foto: Poul H. Moustgaard.
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rum med kraftig isolering på væggene af tang fra fjorden. 
om vinteren indsamlede fiskerne is fra fjorden, som blev 
opbevaret i isrummet. isen blev brugt ved eksport af ålene i 
kølebiler til Holland og england. Herved kunne ålene holdes 
levende, idet ålene blev pakket i hylder med et lag is og her-
under levende ål, og ovenpå et nyt lag, osv.51 Åleskylleriet 
er i dag fortsat uændret i brug, men isrummet er nedlagt, og 
ålene sælges på ny til ekstern opkøber. 

Fiskernes historie i Jyllinge
jyllinge fiskeriforening blev stiftet i 1892, og fisker Chri-
stian ludvigsen blev valgt som formand,52 hvilket han var 
i mere end 22 år.53 Christian ludvigsen var socialdemokrat 
og blev valgt til folketinget i 1924. Han blev genvalgt i 1929 
med det højeste stemmeantal (3.943 stemmer) på listen i 
amtskredsen.54 Han var desuden næstformand i dansk fiske-
riforening 1913-34. Hans søn, ludvig ludvigsen, var ligele-
des fisker i jyllinge og blev også en markant person lokalt.

i 1935 var der cirka 40 erhvervsfiskere og nogle bier-
hvervsfiskere hjemmehørende i jyllinge bådehavn. den-
gang var der fire større og ca. 30 mindre motorfartøjer samt 
ca. 40 andre fartøjer. fiskeredskaberne udgjordes i 1935 af 
cirka 40 bundgarn samt 60 overvandsruser, snurre-, hånd- 
og agnvod og kroge. desuden anvendtes små åleruser, re-
jeruser, ørredgarn m.m. den største indtægt i 1935 kom fra 
ålefangst, og fra og med 1924 var der et stort opsving i åle-
fangsten. Ålene udgjorde i 1934 mere end 2/3 af bådehav-
nens bruttoudbytte fra fangster og udgjorde samlet en værdi 
på omkring 80.000 kr. øvrige fangster bestod primært af 
sild, ørred og rejer.55

men fiskeriets storhedstid i jyllinge var senere ved at 
rinde ud. i årene efter 2. verdenskrig var fiskeriet udsat for 
voldsomme belastninger, og fiskebestandene var truet.  i en 
afgrænset periode på grund af sygdom i fjordens ålegræs, 
men derudover var der langt større problemer med forure-
ning fra udledningen af urenset spildevand fra byerne – og 

Kasteruser hænger til tørring. Foto: Poul H. Moustgaard.
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endnu værre i årene 1947-1953, hvor Cheminova i måløv 
udledte rester fra plantegiftproduktionen i værebro Å direkte 
ud i fjorden. Hertil kom overfiskning, og også skallegravnin-
gerne i fjordbunden fra 1930’erne til slutningen af 1900-tal-
let var skadelige for fiskeriet.56 samlet set skete der efter-
hånden en udmarvning af ålebestanden i hele fjorden, og 
samtidig faldt fortjenesten på ål, hvilket alt i alt resulterede 
i, at der i 2015 blot var én koncession/erhvervsfisker tilbage. 

Hjælp til fjordens fisk 
gennem årene er der gjort store indsatser for at bevare fiske-
bestanden i fjorden. jyllinge fiskeriforening deltog i ”for-
eningen til ophjælpning af fiskeriet i roskilde fjord”, stif-
tet i 1910. ifølge a. C. strubbergs beskrivelser fra 1935 af 
dansk fiskeri var der især udsætning af ørredyngel i fjorden, 
og strubberg anfører videre: ”I 1923 erhvervede foreningen 
sin egen klækkeanstalt, og der blev udsat i alt indtil dato 
(1935) over 3 mio. stk yngel.” 57 ud fra det foreliggende kil-
degrundlag er det vanskeligt at vurdere effekten af den da-
værende ørredudsætning. fangsttallene fra jyllinge viser, at 
der ud over ål blev fanget ørreder, men mængden er ukendt. 

af nyere dato blev der i sommeren i 1998 og i 1999 udsat 
ål fra åledambrug i bunden af roskilde fjord. i alt 50.603 
små ål på tre gram og 50.268 store ål på ni gram, der blev 
mærket inden udsætning. fra 2000-2006 blev landinger af 
ål fra erhvervsfiskere og fritidsfiskere undersøgt for mærke-
de ål i forskellige områder af fjorden. et antal genfangede ål 
blev yderligere undersøgt for, om de var forblevet i fjorden 
i tiden mellem udsætning og genfangst, eller om de havde 
taget ophold i ferskvand. dtu-aqua udførte effektvurde-
ringen af åleudsætningen og konkluderede, at der havde 
været god effekt af udsætningerne i roskilde fjord. mindst 
18 % af en udsætning af ål på 2-5 gram enten fanges eller 
undslipper som blankål. de resterende 82 % er underlagt en 
naturlig dødelighed i fjorden. der konkluderedes videre, at 
de små udsatte ål i høj grad forbliver i udsætningsområdet, 
at de vokser godt og har høj overlevelse. derfor syntes det 
klart, anfører dtu-aqua, at udsætning af især de mindste 
sætteål i roskilde fjord, giver god mening både økonomisk 
og økologisk.58

rapportens konklusion giver grund til optimisme, hvil-
ket underbygges af interview med en jyllinge-fisker i 2015 
(se nedenfor), der har oplevet bedre fangst af ål i de senere 
år sammen med en forbedret fangst af skrubber. 

Den sidste ålefisker i Jyllinge Fiskerihavn 2015
Historien viser opsummeret, at fiskeriet har været jyllinges 
dna. fiskerihavnen er stadig aktiv. kun fiskejoller er hjem-
mehørende i havnen; lystsejlere er henvist til deres egen 
havn i jyllinge. ifølge ”værdikatalog for jyllinge”,59 der er 
udarbejdet af byens befolkning, er fiskerihavnen fortsat sær-
lig værdifuld, og fiskerihavnen har stor betydning for jyl-
linges identitet som et særlig stemningsfuldt sted i jyllinge. 
de røde skure, stejlepladserne og jollerne udgør et særligt 
miljø, der takket være de aktive fritids- og erhvervsfiskere, 
jægere og foreninger, der har til huse i havnens forskellige 
bygninger, er med til at holde liv i havnen og sikre, at der 
ikke kun er tale om en idyllisk kulisse. i jyllinge fiske- 
export er åleskylleriet med fire kar stadig i drift og udgør et 
vigtigt omdrejningspunkt for havnens liv.

i 2015 er der kun én erhvervsfisker tilbage samt nogle 
fritidsfiskere med licens til at fange ål. den sidste erhvervs-
fisker, der også er formand for jyllinge fiskerihavn, er egon 

Fisker Egon Christensen, formand for Jyllinge Fiskerihavn, stå-
ende uden for Jyllinge Fiskeexport, der blev oprettet i 1926. Foto: 
Jesper Bruus Pedersen
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Christensen, som er interviewet ved et besøg på havnen i 
oktober 2015. egon, der er 68 år, har fisket i 41 sæsoner, og 
er fjerdegenerations ålefisker i jyllinge. tidligere ålefiskere 
i jyllinge, som nu er pensionerede, har ligesom egon typisk 
været mange-generations ålefiskere i fjorden. egon er i dag 
den sidste erhvervsfisker i jyllinge, og han svarer efter no-
gen tids eftertanke, at der i dag måske kun er yderligere én 
aktiv erhvervsfisker i hele roskilde fjord. i isefjord er der 
omkring tre – alle i pensionistalderen. et vigtigt kapitel i de 
to fjordes liv lakker således mod enden og skal fremover 
holdes i live af bierhvervsfiskerne og de mange fritidsfiske-
re, som er aktive i de to fjorde. 

Ålefiskeriet i jyllinge har været i betragtelig nedgang 
siden midt i 1960’erne, hvor der årligt blev fanget omkring 
110 tons ål i jyllinge. egon har de senere år nedtrappet fi-
skeriet. i forhold til fremtiden er hans holdning: ”Jeg ser 
frem og tager ét år af gangen”. Han fisker ål i sæsonen på 
ålelicens, der er gældende for ét år af gangen. egon udtrykte 
sig diplomatisk på spørgsmål om gældende lovning og reg-
ler i ålefiskeri, at ”de er vældig omfattende”.

egon har en damjolle på 5,65 meter og nogle hjælpejol-
ler. Hovedfangsten er ål samt lidt skrubber. i dag sætter og 
optager han manuelt omkring 300 bundgarnspæle og anven-
der fem bundgarnsnet samt kasteruser. Hans årlige fangst af 
ål er i dag omkring 1.000-1.500 kg. tidligere satte han 18-

20 garn og havde en fangst på mellem 8 og 15 tons ål. Ålene 
opkøbes i dag af en eksportør. salgsprisen på ål er omtrent 
den samme, som han fik for cirka 15 år siden, og økonomisk 
er det ikke nogen guldgrube. 

egon og andre frivillige gør en stor indsats for at holde 
havnen og dens forskellige bygninger og redskaber ved lige. 
de røde redskabsbygninger på havneområdet er fra 1920. 
alt er i dag velholdt, nærmest en museumsagtig attraktion. 
egon udtrykker med stolthed, at sådan vil det utvivlsomt se 
ud de næste mange år. ”Havnen skal vedblive med at være 
en fiskerihavn”. fiskeriet i jyllinge har været et håndværk, 
der er gået i arv gennem generationer, og egon udtrykker 
med en vis form for tristhed, at ”med de gamle fiskeres op-
hør dør en masse viden, som de har opsamlet gennem gene-
rationer: Viden om fiskeredskaber, erfaringer med fiskeriet, 
og hvor de gode fiskepladser er ”. en uvurderlig viden, som 
kunne komme kommende generationer af fiskere til gode, 
men ingen nye står på spring for at tage over i jyllinge. tid-
ligere ålefiskere har gennem flere år averteret og sat deres 
brugbare fangstredskaber til salg, men uden held. som ny 
fisker kræves det, at der skal arbejdes hårdt, og der skal fan-
ges mange tons ål, for at en nystartet ålefisker i dag skal 
kunne overleve. det kræver god startkapital, og egon skøn-
ner, at der − for at starte som ny − skal købes en mindre 
båd og net, hvilket vil kræve omkring 800.000 til 1 million 
kroner. det er endda forudsat, at den nye selv kan montere 
net til ibrugtagning, ellers bliver det langt dyrere – og ingen 
bank vil låne, da udstyret ikke har nogen låneværdi, er erfa-
ringen hos fiskerne i jyllinge havn.

fremtiden for jyllinge havn som et leje for erhvervsak-
tive fiskere er mørk, men der gøres en ihærdig indsats for 
at havnen i jyllinge fortsat kan være et levende område, og 
hvad angår egon: ”Så længe helbredet og lysten til fiskeriet 
er der, vil jeg fortsætte. Jagten og turene på fjorden er svær 
at undvære”, slutter egon sin fortælling. 

Fiskerne der forsvandt 
tidligere forlod mange fiskere erhvervet, i og med deres 
kutter blev ophugget som led i at nedbringe overkapaciteten 
af fiskefartøjer. i dag er afgangen af fiskere taget betydeligt 

Stor pæleruse til ålefangst, også kaldet "narreværk". Garnet har 
ikke bund i forgarnet og er derfor en ruse - ikke et bundgarn. Foto: 
Poul H. Moustgaard.
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af. i det følgende ses der nærmere på, hvad der så er årsagen 
til, at fiskerne i dag forsvinder fra erhvervet. 

i 2014-2015 gennemførte denne artikels forfatter i sam-
arbejde med anders b. Carlsbæk et pilotprojekt med fo-
kus på bl.a. årsager til, at fiskerne i dag ophører i fiskeri-
erhvervet.60 i rapporten om undersøgelsen skrev vi, at det 
var den første undersøgelse af sin slags internationalt. Her 
var vi lidt for hurtige. vi er siden blevet opmærksomme på 
en ældre svensk undersøgelse, udført af marianne törner 
og kolleger.61 de undersøgte i 1987 blandt andet årsager til, 
at svenske vestkystfiskere i perioden 1982-1987 havde for-
ladt fiskeriet af andre grunde end død eller normal tilbage-
trækning (pension, 65 år). 458 tidligere fiskere (svarprocent 
80) besvarede spørgeskemaet i den svenske undersøgelse. 
langt de fleste var partsfisker/medhjælp, og 29 % var tid-
ligere skipper/ejer af kutteren. de fleste (62 %) var mellem 

20-40 år; 23 % var 50 år eller ældre. knap fire ud af ti af de 
svenske fiskere havde forladt fiskeriet inden for deres første 
fem år i erhvervet, og i alt 53 % inden for de første ti år. i ex-
fiskernes subjektive svar på hovedårsagen til, at de opgav fi-
skeriet, var de to klart hyppigste begrundelser: økonomiske 
årsager og lang tids fravær (udetid) fra hjemmet/familien, 
dvs. lang arbejdstid. Herefter fulgte: muskel-skelet proble-
mer, tungt arbejde/arbejdsskader, ønske om anden beskæfti-
gelse, andre medicinske problemer, og endelig vanskelighe-
der ved at få arbejde/besætning.  undersøgelsen viste også, 
at der blandt ex-fiskerne kun var et mindretal (36 %), der 
kunne forestille sig, at de ville vende tilbage til fiskeriet. 

sådan var billedet i sverige i 1987. kan det genkendes 
blandt danske fiskere i dag? i tidligere afsnit har tallene talt, 
og i det følgende gives ordet til danske fiskere, der er ophørt 
i fiskeriet.

SG 89 LOKE af Bøjden var i 2010 den sidste bundgarnsjolle i Bøjden og ses her rigget om til fiskeri med nedgarn og forsynet med hydrau-
lisk garntromle og garnrenser. Foto: Poul H. Moustgaard.
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Årsager til at opgive fiskeriet – Danmark anno 2015
vi har som sagt gennemført et mindre pilotprojekt baseret på 
interviews og med følgende fokus: Hvorfor ophører fiskerne 
i erhvervet, og hvor går de hen? vi fik via lokale havne/fi-
skeriforeninger navne på fiskere, der fornyligt var ophørt i 
fiskeriet − i alt en liste på 25 ex-fiskere. disse blev kontaktet. 
22 af disse ex-fiskere stillede sig beredvilligt til rådighed for 
interviews, de tre resterende på listen kunne vi ikke finde 
frem til, og de udgik derfor. de 22 ex-fiskere er spredt geo-
grafisk med syv fra fiskeriforeningen kreds vest, fem fra 
kreds nord, og ti fra kreds øst.  interviewene blev gen-
nemført i 2014-2015, og resultaterne er beskrevet i rapporten 
”fiskerne der forsvandt – hvorfor og hvor gik de hen?”.62

de interviewede ex-fiskere har forladt fiskeriet i 2013-
2015. 17 ud af de 22 interviewede havde været skipper/ejer 
af kutteren, og fem havde været partsfisker. fordelingen 
viser, at partsfiskerne er klart underrepræsenterede. for at 
afspejle landsbilledet burde der have været cirka 1,4 partsfi-
sker per skipper. ex-fiskerne ligner dog samlet set deres er-
hvervsaktive kolleger. ex-fiskerne er startet tidligt med at fi-
ske, typisk i 15-18 års alderen, og de har i gennemsnit fisket 
i 28,7 år, partsfiskerne lidt færre år end fiskeskipperne. de 
22 ex-fiskere har fisket såvel kyst- som havfiskeri, i mindre-, 
mellemstore og større kuttere (ingen dog i fartøjer over 40 
meter). de har samlet set anvendt de typiske fiskeredskaber 
i erhvervet. flest anvendte trawl, en del net/garn og nogle 
snurrevod.

i undersøgelsen anvendtes analysemodellen, som er om-
talt i indledningen, for at skabe indblik i årsagerne til, at 
fiskerne har forladt erhvervet:

’Push’-forklaringer er aspekter, som driver fiskeren hen 
mod udgangsdøren. ud fra denne forklaringsvinkel kan det 
tænkes, at fiskeren udstødes eller skubbes ud f.eks. på grund 
af dårligt helbred, dårlig økonomi eller svag indtjening, 
samarbejdsproblemer, dårligt arbejdsmiljø, arbejdsulykke, 
nye udefrakommende krav, manglende kvalifikationer m.v. 
førtidigt ophør eller tilbagetrækning kan her tolkes som 
uønsket eller påtvunget.

’Pull’-forklaringer beskriver situationer, hvor arbejdsop-
høret eller jobskiftet til noget nyt er attraktivt eller har så høj 

kvalitet, at det motiverer fiskeren til at prøve. det kan være 
lysten til at prøve noget nyt, få nye udfordringer, få bedre ar-
bejdstider, bedre karriereforhold m.v. det kan også beskrive 
den situation, hvor det for den ældre fisker bedre kan betale 
sig at forlade arbejdsmarkedet end at blive. 

’jump’ kan være en tredje forklaring og kan være placeret 
mellem push og pull. det vedrører situationer, hvor den ældre 
fisker vælger eller nøje har planlagt at ophøre med arbejdet 
(f.eks. når han når pensionsalderen) for at få ”fri” eller få tid 

Illustration fra rapporten 
”Fiskerne der forsvandt” 
(se note 60)
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til det, han ellers ikke har haft tid til, men som han nu gerne 
vil nå i den tredje alder (børnebørn, fritidsinteresser, etc.).

de ovennævnte typer af forklaringer optræder ofte ikke 
alene i ren form, men typisk i en kompleks kombination. 
Hvordan ser det ud, når vi tester analysemodellen med virke-
ligheden i fiskeriet? Hvorfor forlader fiskerne fiskeriet i dag?

Fiskernes svar på hvorfor de stoppede
ophøret i fiskeriet var for langt de fleste ex-fiskeres ved-
kommende uønsket, eksempelvis som udtrykt af en skipper:
”Jeg overvejede det i nogle år – det blev alt sammen mere 
og mere surt, men det var ikke med glæde, at jeg stoppede, 
da jeg er glad for at være fisker.”

for andre skippere føltes stoppet nærmest som en tvang:
”Jeg havde mit skib til salg i flere år; jeg blev mere og mere 
træt af alt bøvlet med at være fisker, og banken var ikke til 
at tale med.” 
blandt ex-partsfiskerne omhandler de typiske fortællinger 
hensyn til familie eller ønsket om at prøve noget nyt:
”Jeg fik små børn, og det var svært at få fiskeri og børn og 
familieliv til at hænge ordentlig sammen” 
”Jeg tog beslutningen i 2013; jeg havde lyst til at prøve no-
get mere, noget andet. Da jeg fik et tilbud om et andet job 
og slog til.”
mange fiskere fortsætter med fiskeri efter pensionsalder (65 
år). blandt ex-fiskerne var alder og pension (nogle senere 

Tre større ståltrawlere ved kaj i Nordhavnen, Hvide Sande i 2008. Forrest ses RI 427 METTE HELENE på 199 BT, bygget 2000 på Vest-
værftet i Hvide Sande. METTE HELENE blev i 2009 solgt til Norge og erstattet af en større nybygning, som bærer samme navn og havne-
kendingsnummer. Foto: Poul H. Moustgaard.

91



 i vores tidligere projekt om omvæltninger i fiskeriet ud-
trykte de interviewede aktive erhvervsfiskere stor frustrati-
on, kritik og utilfredshed med de gældende regler i fiskeriet 
og med måden, fiskerikontrollen praktiseres.63 temaet blev 
derfor medtaget i ex-fisker undersøgelsen. ex-fiskernes svar 
er helt på linje med de aktive fiskere, og for flere af ex-fi-
skerne har det stor betydning for deres ophør. et udpluk af 
typiske svar til illustration:
”Jeg synes, at de (fiskekontrollen, red.) gør, at tingene bliver 
så besværlige, at vi fiskere ikke orker at fortsætte. Så det 
spiller absolut ind på, at jeg ofte sagde: Stop! Nu kan det 
være nok! ”
”Reglerne er blevet så omfattende, at selv ikke kontrollø-
rerne kan hitte rede i dem. Og det er meget frustrerende, at 
reglerne bliver håndhævet i flæng og uensartet af kontrol-
lørerne.”
”Regelsættet gør, at man ikke kan drive en fornuftig forret-
ning. Med de nu vedtagne discard-regler er det helt umulig 
at drive en lovlig virksomhed. Så det gjorde, at jeg meldte 
’Time-out’.” 
 for partsfiskerne var begrundelserne for at stoppe især 
knyttet til familiehensyn, hvor de oplevede en ubalance mel-
lem arbejdet/fiskeriet og familielivet med småbørn, og for 
nogle drejede det sig også om lysten til at prøve noget andet: 
”Vi fik to børn inden for kort tid, og dem ville jeg gerne have 
mere tid til.”
”Jeg havde fisket i 10 år og havde lyst til at prøve noget 
andet. Det var ikke, fordi jeg var træt af det, men jeg havde 
bare lyst til at prøve noget andet.” 
”Jeg fik tilbudt et andet job – et job som jeg syntes lød spæn-
dende og slog derfor til, og også fordi jeg stadig skal ar-
bejde til søs − men får bedre arbejdstider.” 
 blandt nogle af de yngre fiskeskippere er begrundelsen 
for deres ophør nærmest på linje med partsfiskernes: 
”Jeg ville have mere tid til familien. Jeg fiskede næsten hver 
dag og var typisk kun hjemme i weekenden, og her normalt 
kun 4-5 timer; så ud at fiske igen.” 
”Det blev noget hårdt til sidst. Meget arbejde og altid 
noget at gøre, når jeg var i havn. Så jeg havde knap nok 
tid til andet. Vi havde ikke penge til at betale andre for at 

end 65 års alderen) en ophørsfaktor for fire af de intervie-
wede.  Én af ex-fiskerne havde det som mål og havde hele 
tiden kalkuleret med, at han ville stoppe, når han blev 65 år. 
en anden fortalte:
”Jeg trappede gradvis ned og gik så på pension, men er dog 
fortsat fisker i det små.”

Årsager til at forlade fiskeriet
ex-fiskerne fik stillet 17 forskellige spørgsmål om begrun-
delser for deres ophør med fiskeriet. ved hvert spørgsmål 
skulle de angive temaets grad af betydning for deres ophør 
samt uddybe svaret. svarkategorierne ved hvert spørgsmål 
var udtryk for, i hvilken grad temaet havde haft betydning 
for deres ophør: Stor betydning. Betydning. Mindre betyd-
ning. Ingen betydning/ikke relevant. Hver svarmulighed er 
tildelt et point fra 3 (stor betydning) til 0 point (ingen be-
tydning/ikke relevant). samlet set viser deres svar følgende 
billede (figur 5), hvor svarmulighederne er summeret. i den 
efterfølgende figur 6 er kun medtaget svarene på, at faktoren 
havde ”stor betydning”.  
 indtjening/økonomi (det fulde spørgsmål lød: ”indtje-
ning og økonomi – jeg tjente mindre og mindre; indtjeningen 
slog ikke til”) var den klart hyppigste faktor til ex-fiskernes 
subjektive svar på, hvorfor de er ophørt. svaret kom fra skip-
perne; én af partsfiskerne var på en kutter, som gik konkurs, 
og han valgte derfor at prøve noget helt andet.  i samspil 
med ”dårlig indtjening” optræder for en stor del af skipper-
nes vedkommende forklaringen, at de havde dårlig/ingen 
lånemulighed i bank, og for nogle desuden begrundelsen at 
stoppe i tide (det fulde spørgsmål: ”jeg regnede ikke med, at 
forholdene i fiskeriet ville ændre sig til det bedre de nærme-
ste del år, så hellere stoppe i tide.”). 
illustreret i citaterne:
”Indtjeningen slog ikke til − fiskepriserne faldt og drifts-
omkostningerne i forbindelse med fiskeriet var for høje. Det 
resulterede i tvangsauktion, da banken ikke ville give lån.” 
”Jeg ville være fortsat, hvis ikke banken havde sat os stolen 
for døren.”
”Det blev en kamp med økonomien, som jeg tabte (…) og 
stoppede derfor inden det gik helt galt”. 
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lave det nødvendige, så jeg måtte reparere og lave alt det 
nødvendige selv, og jeg havde derfor næsten ikke fri.” 
 mange af ex-fiskerne angiver andre faktorer, som væ-
rende af betydning for, at de stoppede. for eksempel stor ar-
bejdsmængde (se figur 5), men når der ses isoleret på svaret 
”stor betydning”, så forsvinder faktoren næsten (se figur 6). 
det ses helt tilsvarende ved en række andre mulige ophørs-
faktorer: arbejdet mindre meningsfyldt, for højt arbejds-
tempo, konflikter om bord eller i havn, eller at fartøjet var 
nedslidt. for flere havde disse faktorer en vis betydning for 
ophøret, men for ingen af dem var det af ”stor betydning”. 

dårligt helbred, nedslidt samt langtidssygemelding op-
træder stort set ikke som årsag til ophør blandt ex-fiskernes 
svar. dette resultat var overraskende. ud fra tidligere un-
dersøgelser af fiskernes helbredsforhold ville forventningen 
være et andet resultat. den svenske undersøgelse, omtalt 
ovenfor, viste at muskel-skelet symptomer og andre medi-
cinske problemer var en meget udbredt årsag til, at de sven-
ske fiskere havde forladt fiskeriet i 1987. arbejdsmediciner 
og overlæge, jens Peter johansen, konkluderede ud fra sin 

undersøgelse og udredning til arbejdsskadestyrelsen i 1998, 
at fiskerne havde et ”overordentligt hårdt fysisk arbejde”.64 
arbejdsskadeforsikringspræmien i fiskeri har ligget helt i 
top sammenlignet med andre brancher, men præmien faldt 
i 2014 med 37 %, og faldet fortsatte i 2015 med 11 %. an-
dre tegn på, at arbejdsmiljøet har bevæget sig klart i positiv 
retning, er udviklingen i anmeldte arbejdsulykker i fiskeriet. 
Her lå fiskeriet tidligere klart over andre brancher, men i 
den seneste opgørelse fra 2013 var fiskeriets arbejdsulykker 
under gennemsnittet for alle danske branchegrupper.65 den 
positive udvikling i fiskeriets arbejdsmiljø synes derfor at 
kunne være en forklaring på, at stort set alle ex-fiskere ikke 
angiver nedslidning og dårligt helbred som hovedårsag til 
deres ophør. muskelsmerter er dog fortsat udbredt blandt fi-
skerne, det viser en helt ny dansk undersøgelse af fiskerne66, 
men tilsyneladende som tendens, ikke som grund til ophør. 

et andet bemærkelsesværdigt resultat er, at ex-fiskernes 
årsag til at stoppe i fiskeriet adskiller sig markant fra, hvad 
der er mest udbredt som årsag til jobskifte blandt beskæf-
tigede på virksomheder i land. Her er de hyppigst fundne 

*) Stor betydning (3)  –  En vis betydning (2)  –  Mindre betydning (1)  –  
Ingen betydning/ikke relevant (0)  –  Antal �skere med besvarelse: 22  
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Figur 5. Forhold af betydning for ophør i fiskeriet. 
Pointsum *). Rangordnet. 
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*) �ere svarmuligheder. Sum derfor ikke 22. 

Figur 6. Faktorer af ”Stor betydning” for ophør i fiskeriet.
Antal svar *) Antal fiskere med besvarelse: 22. 

93



årsager til lønmodtagernes jobskifte: konflikter med le-
der og/eller kolleger, stor arbejdsmængde, højt arbejds-
tempo, manglende meningsfuldhed i jobbet. det er alle 
faktorer, som har en vis betydning for nogle af fiskerne, 
men samlet udgør det absolut ikke den væsentligste årsag 
til deres ophør. Årsagerne er derimod koncentreret om 
udefrakommende faktorer – regler, kontrol, begrænsninger i 
fangst, fiskepriser, lånemuligheder – faktorer, som fiskerne 
selv har ringe mulighed for at påvirke.

resultaterne er som sagt baseret på et pilotprojekt, og de 
må derfor tages med forbehold. en ny og bredere undersø-
gelse vil kunne afklare, i hvilket omfang de fundne tenden-
ser i pilotprojektet er gældende.

At være i naturen og leve af havet 
ex-fiskerne ligner deres kolleger, som fortsat er aktive i fi-
skeriet. begge grupper er karakteriseret ved, at de er vokset 
op i fiskerfamilie. de er typisk startet som unge i erhvervet 
og er forblevet der i mange år. det er en erfaren gruppe, som 
ophører. interviewene viste endvidere, at alle ikke-pensio-
nerede ex-fiskere − undtagen en enkelt – er blevet inden for 
det maritime felt efter deres ophør i fiskeriet. de har fun-
det nyt arbejde f.eks. i supplyflåden, på offshoreområdet, i 
handelsflåden eller i indenrigsfart. enkelte er efter et kort 
ophold allerede vendt delvist tilbage til fiskeriet. kort sagt, 
de er dedikeret til ”havet”, og havet har en stor placering og 
betydning i deres liv. 

deres fortællinger om deres liv i fiskeriet er fyldt med 
gode minder, iblandet store frustrationer over vilkårene i fi-
skeriet. det spores også blandt de nu pensionerede, men her 
dominerer jump-forklaringerne og planlagt ophør, når pensi-
onsalderen nås. Én af dem udtaler om sin tid som fisker, ”hvis 
jeg kunne vælge, så ville jeg som ung i dag bestemt vælge 
fiskerierhvervet – det har jeg aldrig fortrudt, at jeg gjorde.”

”Det ku’ være så godt
− og så er det faktisk skidt”, indleder sangen om larsen i 
musicalen ”melodien der blev væk”. det kunne meget vel 
være et tidsbillede på mange fiskere. Pilotprojektet viser så-
ledes samlet set, at push-faktorer er klart dominerende som 

årsag til, at fiskerne er forsvundet fra erhvervet (se figur 7). 
det gælder især for fartøjsejere/skippere, men det er også af 
betydning for flere af partsfiskerne, hvor pull-faktorer dog 
dominerer. deres mulighed for jobskifte og for at prøve no-
get andet er i højere grad til stede i kraft af, at de er mindre 
bundet end fartøjsejeren.  
 fiskernes forklaringer på det uønskede ophør i fiskeriet 
er koncentreret om: 
•	 lav	indtjening,	høje	udgifter	og	vanskeligheder	med	at	få	

det økonomiske til at hænge sammen,
•	 begrænsninger	i	fangstmuligheder	og	lave/faldende	fiske-

priser, 
•	 mangel	på	lånemuligheder	(især	i	kystfiskeriet)	og	gæld,	

der tynger,
•	 usikkerhed	 om	morgendagen,	 mangelfuld	 mulighed	 for	

planlægning i forhold til nærmeste fremtid samt spekula-
tioner om, hvordan det skal gå,

•	 lange	arbejdsdage,	begrænset	fritid	og	svært	ved	at	nå	det	
hele og vise hensyn til familien,

•	 regler	og	kontrolpraksis,	hvor	især	fiskerikontrollens	regel-
grundlag og praksis opleves frustrerende, og hvor kontrol-
len opleves håndteret uensartet, i flæng og bureaukratisk.

deres ophør i fiskeriet er − i langt overvejende grad − ikke 
af fri vilje. beslutningen grunder i udefrakommende krav, 
begrænsninger og oplevet ”tvang”. alle har været glade for 

Figur 7: Årsag til arbejdsophør i 
skeriet
Antal �skere. N=22
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Pull
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at være fisker − en livsform, som mange oplever smerteligt 
er sat under voldsomt pres. Hvis mulighederne bedres, ville 
flere gerne vende tilbage til fiskeriet. realistisk set har flere 
dog deres tvivl om eller har ikke tiltro til, at det vil ske. 
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Summary
The fishermen who disappeared
this article explores the causal factors concerning those 
fishermen who have already left the fishing industry and 
those leaving it today.  
 the history of the danish fishery is a story of a profes-
sion which, since the middle ages, has lived through major 
crises. it has gone up and down, but mostly downward in 
the past 30 years. denmark is, however, still a major fish-
ing nation, the second largest in the eu, and of great social 
importance. for each fisherman at sea, there are about six 
full-time dependent businesses ashore.
 upheaval in the fishing industry has been very marked 
in recent years. the map of the danish fishery has been re-
versed, with fishing moving from the east coast to the west 
coast of denmark, and this movement continues. the num-
ber of people employed in fishing has declined by about 60 
percent since 2000, and the fleet has been significantly re-
duced. this is the general picture for all fishing ports – par-
ticularly in east denmark. many auctions have closed down, 
and in east denmark many fishing ports have disappeared 
– a development which seems to be continuing.
 the active commercial fishermen are getting older and 
older. generation renewal is a challenge which seems far 
from easy to solve. the fishing fleets are also getting older 
and older. many fishermen are under pressure in terms of 
earnings, and many are unable to get loans from banks for 
modernisation and operation of their vessels. many small and 
medium-size cutters are for sale, but it is difficult to find buy-
ers. Prices of many fish species are now approximately on 
a par with the price 10-15 years ago, and the opportunity to 
catch a greater quantity of fish is limited under the existing 
quotas and eu regulations. the catches are increasingly con-
centrated on relatively few but large vessels, and the new ves-
sels are mainly larger vessels and small single-man cutters.

 in some ways the situation in the fishing industry has 
improved slightly in recent years. some fishing quotas have 
been increased. the financial crisis is abating, and the op-
portunity to obtain bank loans has improved slightly for some 
fishermen. the significant decline in the number of fisher-
men has decreased since 2008. Previously, a large part of the 
fishing fleet was scrapped in order to balance fishing capacity 
and fishing resources, resulting in a lengthy period where a 
large number of fishermen disappeared from the industry.
 a danish pilot study in 2015 identifies the trends seen 
in the causes of fishermen leaving the industry today. most 
of the fishermen suffer their terminations involuntarily 
– “pushed” out of a profession that they have been happy 
with. Poor finances and a shortage of credit, low fish prices, 
and frustration with current regulations and how control is  
handled in combination with the causal factors specified 
have had the greatest impact on their withdrawal from the 
profession. among the assistants and the younger fisher-
men, “pull” factors are dominating their choice of other 
work. a swedish study in 1987 showed that musculoskel-
etal problems frequently appeared as the reason for quitting. 
a similar picture did not exist in 2015 among danish ex-
fishermen. a probable explanation is that the work environ-
ment in the fishing industry has been significantly improved 
during the past ten years. the pilot study also showed that 
ex-fishermen are dedicated to the sea. virtually all are sub-
sequently employed within the maritime field, and most 
would like to return if the situation in fisheries improves. 
realistically they have their doubts about this, or are not 
confident that it will ever happen.

Jørgen Møller Christiansen (f. 1948)
Cand. psych., specialist i arbejds- og organisationspsy-
kologi. siden 2012 seniorforsker ved Center for maritim 
sundhed og samfund, syddansk universitet. tidligere ar-
bejdslivsforsker ved bl.a. Center for alternativ samfunds-
analyse, ruC og Århus universitet. Har publiceret et stort 
antal rapporter, samt artikler og bøger om emner inden for 
arbejdsmiljø, arbejdsliv og det maritime felt.
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Øresvin fotograferet ved Nappedam den 13. juli 2015. Foto: Jette Egeskjold.
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”Flipper” på besøg i Danmark
Tilbageblik på øresvinets (Tursiops truncatus) færden i danske farvande

Af Carl Chr. Kinze & Charlotte Bie Thøstesen

I løbet af 2015 kunne danskere, der opholdt sig på havet el-
ler ved kysten, nyde synet af øresvinet, den nok mest kendte 
delfinart både biologisk og i den brede offentlighed. Øresvi-
net optræder nemlig i delfinarier verden over og i tv-serien 
”Flipper” og er dermed indbegrebet af en delfin for mange. 
Denne artikel vil tage udgangspunkt i årets observationer 
af øresvin i Danmark samt give et historisk tilbageblik på 
forekomsten af øresvin i de danske farvande. Artiklen giver 
desuden et bud på, hvordan øresvinet fik sit danske navn 
samt en udredning af dets skiftende videnskabelige navne 
gennem tiderne.  

Øresvinet – en verdensborger 
øresvinet (Tursiops truncatus) er en robust delfin, som kan 
blive næsten fire meter lang og veje op til 275 kg1. der er 
tale om en verdensborger, da øresvinet er vidt udbredt i de 
fleste af verdens tempererede og tropiske farvande. i nord-
atlanten er øresvinet i sommermånederne registreret så langt 
nord på som til nova scotia i Canada og lofoten i norge.2 

der er dog stor geografisk variation i delfinernes gener og 
morfologi. for eksempel findes der store og små former 
såvel som kortnæbbede og langnæbbede. der er ikke kun 
stor forskel på øresvin fra de forskellige verdenshave, men 
også mellem de øresvin, der lever kystnært, og de øresvin, 
der har oceaniske levesteder. På baggrund heraf er der stor 
forvirring omkring øresvinets klassifikation, og forvirringen 
bliver ikke mindre af, at der tilmed er observeret krydsnin-
ger mellem øresvin og andre arter af tandhvaler.3 forskning 
i delfinernes genetik og morfologi har dog ført til, at bestan-
den i troperne siden år 2000 i vid udstrækning har været 

Øresvinets kosmopolitiske udbredelse.

Øresvinets udbredelse i Nordsøen.
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regnet for en selvstændig art med det videnskabelige navn 
Tursiops aduncus eller oversat direkte fra artens engelske 
navn ”indo-pacifisk øresvin”.4 

i europa er det antageligt kun den kystnære form af øre-
svinet, der forekommer, og disse øresvin er ikke helt frem-
mede i danske farvande.5 der har været periodiske forekom-
ster af øresvin i danmark fra atlantisk tid for 6000 til 9000 år 
siden og helt frem til i dag, hvor øresvinet stadig ses af og til.6

frem til cirka 1950 eksisterede der en bestand af øresvin 
i den sydlige del af nordsøen med en nordlig grænse om-
kring elbens udmunding. det må antages, at enkelte øresvin 
er nået til de danske farvande ad denne vej. omkring 1970 
forsvandt den faste bestand af øresvin ved den hollandske 
kyst, og den nærmeste bestand i forhold til danmark var 
nu i den sydligste del af den engelske kanal.7 omkring år 
2000 skete der dog en rekolonisering af øresvin i nordsøen. 
denne gang kom øresvinene nordfra rundt om skotland, og 
der findes nu bestande af øresvin ned langs den skotske og 
engelske nordsøkyst. de seneste observationer i danske far-
vande formodes at være afstikkere fra disse bestande.8 sidst 
et øresvin med sikkerhed blev observeret i danmark var den 
25. maj 1997. en meget henfalden delfin drev i land ved 
nørre lyngby og blev artsbestemt til øresvin på baggrund 
af antallet af tænder.9 øresvinet har 19 til 24 tænder i hver 
kæbehalvdel.10 først her i 2015 er der igen med sikkerhed 
set øresvin i danske farvande. 

Observationer af øresvin i Danmark 2015 
i 2015 blev der observeret op til flere øresvin i danske 
farvande. øresvinenes færden kunne følges ganske nøje tak-
ket være hjemmesiderne www.valar.se og www.hvaler.dk, 
tyske, polske og litauiske kolleger samt en række facebook-
grupper. øresvinene, der blev observeret i danmark, blev set 
i to adskilte par, der siden antagelig blev til én samlet gruppe. 

det første par holdt til langs den svenske østersøkyst. 
grunden til, at observationer af øresvin i sverige nævnes i 
denne artikel om øresvin i danmark, er, at øresvinene givet-
vis har nået den svenske østersøkyst via danmark. obser-
vationerne af øresvin i sverige startede i marts 2015. den 
20. august blev der fundet et dødt og forholdsvist henfaldet 

øresvin på Öland. Hvis der virkelig var tale om to øresvin i 
de svenske farvande, kan det tilbageværende øresvin måske 
have sluttet sig til det andet par øresvin, der på samme tid 
gæstede østersøen. 

det andet par øresvin kom vidt omkring i østersøen og 
besøgte næsten samtlige østersølande. Parret blev obser-
veret første gang ved femernsundbroen og Weißenhäuser 
strand nær kiel i maj måned. fra den 23. juni til den 17. juli 
tog de ophold i kaløvig ud for føllestrand og nappedam.11 
siden blev øresvinene observeret nord for fyn,12 og mel-
lem den 27. og 31. juli flyttede de to delfiner længere mod 
syd til farvandet mellem rudkøbing og tåsinge og siden til 
svendborg sund.13 antageligt blev de sidste gang set i dan-
ske farvande ved nyborg den 2. august 2015,14 idet de den 
9. august blev observeret ved den polske kyst og nogle dage 
senere ved den russiske kaliningrad-kyst og den litauiske 
kyst ved byen klaipeda.15 Herefter svømmede øresvinene til 
den svenske kyst, og den 30. august blev de observeret lidt 
nord for stockholm.16 de to øresvin opholdte sig frem til 
27. november i kalmarsund,17 men er i skrivende stund − 9. 

Observationer af øresvin i Danmark 2015.
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december 2015 − flyttet syd på til den mecklenborgske og 
slesvig-holstenske kyst.18  

man kan spørge sig selv, hvordan man med sikkerhed 
ved, at det er de samme øresvin, der i løbet af 2015 bevæ-
gede sig rundt i østersøen. svaret er ganske enkelt – foto-
grafisk identifikation. der er match imellem øresvin på fo-
tografier fra danmark og litauen og danmark og sverige.19 

Et historisk tilbageblik på øresvin i Danmark 
nogle af de ældste beviser for øresvins forekomst i dan-
mark stammer fra den ældre stenalder og er knoglefund fra 
bopladsen ertebølle ved limfjorden. der er tillige fundet 
knogler fra øresvin på adskillige andre lokaliteter i danmark 
og fra andre tidsaldre.20 ved hjælp af disse jordfund kan øre-
svin dokumenteres i danske farvande frem til 1500-tallet, 
hvor denne artikel starter sin registrering af øresvin.21 

i landets arkiver og på de naturhistoriske museer findes 
der historiske kilder over både observationer, fangster og 
strandinger af øresvin. arkiverne og museerne rummer for 
eksempel gamle aviser, fiskerijournaler, fotografier, viden-
skabelige publikationer og knogler, som kan være med til at 
stykke historien om øresvinets forekomst i danmark sam-
men.22 siden 1991 er strandede hvaler i danmark desuden 
blevet registreret af beredskabet vedrørende Havpattedyr, 
og siden 2001 har hjemmesiden www.hvaler.dk indsamlet 
og videreformidlet oplysninger om hvalers færden i danske 
farvande. www.hvaler.dk er et Citizen science Projekt, som i 
sin tid blev lanceret af fiskeri- og søfartsmuseet og statens 
naturhistoriske museum, Zoologisk museum, men nu dri-
ves som en selvstændig hjemmeside.

nogle af de historiske kilder gør det muligt at lave en 
endelig artsbestemmelse af øresvinene, andre kilder er mere 
usikre og giver intet endeligt belæg for, om der er tale om 
øresvin. for at give et klart og præcist historisk tilbageblik 
på forekomsten af øresvin i danmark er det i denne artikel 
valgt at dele de historiske kilder i tre kategorier. 1) doku-
menterede forekomster af øresvin i danmark, 2) forekom-
ster af øresvin i danmark, hvor dokumentationen bygger på 
mindre valide kilder og 3) forekomster af øresvin i dan-
mark, hvor dokumentationen bygger på observationer af 
øresvin i andre østersølande.

Fangst af øresvin ved Middelfart i 1870. Til sammenligning ses 
foran øresvinet det noget mindre marsvin. Foto: Statens Naturhi-
storiske Arkiv og Middelfart Museum.

Til venstre ses hvidnæsen (Lagenorhynchus albirostris) og til højre øresvinet (Tursiops truncatus).

101

http://www.hvaler.dk/
http://www.hvaler.dk/


1) Dokumenterede forekomster af øresvin i Danmark
i denne kategori forekommer kun den dokumentation af 
øresvin i danske farvande, hvor de historiske kilder, i form 
af videnskabelige tegninger, fotografier, knogler og dna, 
ikke efterlader nogen tvivl. 

År dato lokalitet omstændigHed antal kilde

1844 november frederiksgave fangst 3 stk. kinze 1995*

før 1847 ukendt blåvand stranding 1 stk. kinze 1995*

1870 26. januar middelfart fangst/fotoidentifikation 49 stk. kinze 1995*

1933 juli vejrs stranding 1 stk. kinze 1995*

1934 juli vejers stranding 1 stk. kinze 1995*

1937 august grærup strand stranding 2 stk. kinze 1995*

1937 ukendt svendborg sund observation 1 stk. brædstrup 1949*

1938 27. juli Hovvig stranding 1 stk. kinze 1995*

1939 5. april vejers strand stranding 1 stk. kinze 1995*

1940 12. juli børsmose stranding 1 stk. kinze 1995*

1942 11. juni aarhus bugten fangst 1 stk. kinze 1995*

1943 28. juni Hørup Hav fangst 1 stk. kinze 1995*

1944 11. januar isefjorden fangst 1 stk. kinze 1995*

1944 13. juli bandholm fangst 1 stk. kinze 1995*

1957 18. oktober mandø stranding 1 stk. kinze 1995*

1959 8. august skallingen stranding 1 stk. kinze 1995*

1968 ukendt trans kirke stranding 1 stk. kinze 1995*

1975 28. januar snoghøj stranding 1 stk. kinze 1995*

1975 19. juni kolding Havn stranding 1 stk. kinze 1995*

1976 24. august vrinners stranding 1 stk. kinze 1995*

1997 25. maj nørre lyngby stranding 1 stk. kinze, tougaard & baagøe 1998*

2015 juni-august fotoidentifikation 2 stk. kinze (www.hvaler.dk)*

Tabel 1: Dokumenterede forekomster af øresvin (Tursiops truncatus) i Danmark 
Kildemateriale: 
Brædstrup 1949*: Brædstrup, F. W.: Hvaler, Vort Lands Dyreliv: Skildret af danske zoologer: Pattedyr; Fugle; Krybdyr; Padder, København, 1949, p. 118-127 
Kinze 1995*: Kinze, C. C.: Review of whale specimens stranded, directly or incidentally caught along the Danish coasts, Steenstrupia: 21 (2), 1995, p. 155-196 
Kinze, Tougaard & Baagøe 1998*: Kinze, C. C., Tougaard, S., Baagøe, H. J.: Danske hvalfund i perioden 1992-1997, FLORA og FAUNA, Naturhistorisk 
Forening for Jylland, 104. årgang, 3.+4. hæfte, Århus, december 1998, p. 41-53 
Kinze (www.hvaler.dk)*: Kinze, C. C. (webadministrator): Fantastiske billeder af øresvinene, Sæler og hvaler i Danmark, lokaliseret den 1. december 2015 på 
http://hvaler.dk/nyheder.html (ej publiceret) 

i tabel 1 ses de veldokumenterede historiske forekom-
ster af øresvin i danmark, hvoraf den ældste kilde kan da-
teres helt tilbage til 1844. i 1844 blev tre øresvin fanget ud 
for frederiksgave i det sydlige lillebælt. kranier og øvrige 
skeletdele fra øresvinene opbevares på Zoologisk museum 
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i københavn. den største flok øresvin registreret i danmark 
er også af ældre dato og stammer fra 1870. den 26. januar 
1870 blev der ved middelfart fanget hele 49 øresvin. i de 
skrevne kilder omtales øresvinene ganske vist som grinde-
hvaler eller braknæsede delfiner, men der eksisterer fotodo-
kumentation, som bekræfter, at der rent faktisk var tale om 
øresvin.23 mange år senere i 2015 var det også fotografier, 
som var med til at artsbestemme de øresvin, der i en periode 
opholdt sig i danske farvande.24 

2) Forekomster af øresvin i Danmark, hvor dokumentatio-
nen bygger på mindre valide kilder
tabel 2 indeholder dokumentation af øresvin i danmark, som 
bygger på beskrivelser og omtaler af øresvin i skrevne kil-
der, som spænder fra alt mellem nyhedsaviser over historiske 
tidsskrifter til kobberstik af skeletter. denne form for doku-
mentation er mere usikker, da det ikke vides om dokumen-
tationen er lavet af et trænet øje, som kan genkende øresvin 
fra andre hvalarter. dertil har øresvinet gennem tiderne haft 
forskellige videnskabelige og almindelige navne, som kan 
skabe forvirring og bevirke at kildeinformationerne ikke kan 

give en endelig identifikation af øresvinene. Problematikken 
omkring artsbestemmelse af øresvin og hvidnæse (Lagenor-
hynchus albirostris) er et glimrende eksempel herpå. da den 
første hvidnæse blev fundet ved den engelske kyst, troede 
man i første omgang, at der var tale om et øresvin, da disse to 
arter umiddelbart har mange ligheder.25 mange at de øresvin, 
der blev artsbestemt før 1846, var med sikkerhed hvidnæser, 
og selv efter hvidnæsens formelle beskrivelse i 1846 er listen 
over forvekslinger med øresvinet lang.26 artsbestemmelserne 
besværliggøres også af, at både øresvin og hvidnæser tilba-
ge i historien af og til optrådte i aviserne som grindehvaler. 
grindehval blev dengang brugt som en upræcis fællesbeteg-
nelse for en lang række mindre tandhvaler.27 

selv med den viden vi har i dag, kan der ved første øjekast 
ske forvekslinger mellem de to arter, da deres udbredelses-
områder og levesteder overlapper. ved nærmere eftersyn kan 
de to arter imidlertid adskilles fra hinanden. øresvinet bliver 
en halv til en hel meter længere end hvidnæsen, og har færre 
og større tænder end hvidnæsen − op til 24 tænder i hver kæ-

Øresvinskranier fundet ved udvidelsesarbejde i Kolding Havn i 
1915. Kan det være Cornelius Hamfeldts Orsuni fra 1548? Krani-
erne opbevares i de kvartærzoologiske Samlinger, Statens Naturhi-
storiske Museum, Zoologiske Museum. Foto: Carl Christian Kinze.

Tavle fra Jacobi Theodori Kleins ”Historiæ piscium naturalis”, 
missus III fra 1741. Øverst ses øresvinet, og nederst ses marsvinet.
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År lokalitet antal dokumentation kilde

1548 kolding Havn 2 stk. Cornelius Hamfeldt, embedsmand på koldinghus, nævner to Orsuni fra kolding Havn. om det 
var øresvin vides ikke, men der er jordfund af flere øresvin fra kolding Havn

kinze 2007*

1661 aabenraa Havn 1 stk. i det gottorpske kunstkammer opbevares et kobberstik af kraniet fra delfinen. kan ifølge 
tandantallet være et øresvin 

kinze 2003*

1624 aabenraa 1 stk. stephan von schonevelde omtaler en mindre hval ved navn Orca og oplyser, at aabenraas 
fiskere på kalder den Oerschwin

schonevelde 1624*

1763 danmark ? i ”Den Danske Atlas” nævner erik Pontoppidan hvalarten delphinus delphis og henviser til 
schonevelde og aabenraas fiskere  

Pontoppidan 1763*

1803 Hals,  
odense fjord

2 stk. Hvalerne blev fanget og nedlagt. de var 10 fod lange og blev betegnet som Delphinus orca 
med henvisning til müllers No.56, men det kan ikke udelukkes, at der i stedet var tale om 
hvidnæser.

Hofman 1823*

1842 tved vig, knebel ? aarhus stiftstidende beretter ” Tved Vig ved Knebel. Hver Maj eller Juni Måned indfinder sig 
Almindelighed en del smaa Springhvaler, af Fiskerne kaldet ørsvin, ligner Marsvin, men er 
meget større, nogle på 16-20 Alen. En Unge på 2 Alen fanget for to Aar siden. Deres Brusen 
høres i stille Vejr ½ Miil”

aarhus stiftstidende,  
den 21.11.1842

1851 vejle fjord ? af og til kom der Springere ind i vejle fjord. om det var øresvin eller hvidnæser vides ikke becker 1851* 

1873 søvind strand, 
Horsens fjord

1 stk. den 3. december blev en 9 fod (2,8 m) lang hval fanget og nedlagt og sidenhen fremvist i 
Horsens by. om det var et øresvin eller en hvidnæse vides ikke

Horsens avis, den 
4.12.1873

1880 strandhuse,  
kolding fjord

5 stk. den 11. juni blev fem grindehvaler drevet i land og dræbt. artsbestemmelsen er ikke endeligt 
afklaret, men visse karaktertræk tyder på, at der var tale om øresvin. længde = 10-11 fod (3,1-
3,5 m); vægten = 450-800 pund (225-400 kg); omkreds = 4 (250 cm) Hvis målene er rigtigt 
opgivet, var der sandsynligvis tale om øresvin. udover de voksne øresvin var der i flokken en 
unge på lige over 1 alen (ca. 70 cm). med en sådan størrelse må der være tale om en abort, 
sandsynligvis hændt under drivjagten af delfinerne 

kolding og fredericia 
aviser, den 12.6.1880 og 
følgende dage

1885 skærbæk 5 stk. den 16. november blev 5 hvaler fanget og nedlagt. om det var øresvin eller hvidnæser vides 
ikke

middelfart avis, den
18.11.1885

1886 middelfart Ca. 50 
stk.

den 5. februar blev grindehvalerne observeret. det lykkedes ikke at fange nogle af dem. om 
det var øresvin vides ikke 

middelfart avis, den
6.2.1886

1898 nyborg 1 stk. den 3. august blev en 4 alen (2,5 m) lang springer udstillet. På baggrund af disse 
informationer er det ikke muligt at artsbestemme hvalen

nyborg avis, den
4.08.1898

1898 kolding 1 stk. i december blev en grindehval fremvist lokalt. Hvalen var angiveligt fanget i kolding fjord. 
der kan have været tale om et øresvin

fredericia dagblad, den 
27.9.1898

1925 bramnæs vig 3 stk. den 14. november blev tre grindehvaler fanget og nedlagt. om det var øresvin eller hvidnæser 
vides ikke

roskilde dagblad, den 
16.11.1925

1988 sletterhage 2 stk. i juli blev to delfiner observeret. de blev bestemt til øresvin. kinze 2007*

2001 nordsøen (dk) flere observation af øresvin omkring de danske olieboreplatforme. manglende fotografisk identifi-
kation

kinze 2007*

2001 nordsøen (dk) flere observation af øresvin omkring de danske olieboreplatforme. manglende fotografisk identifi-
kation

kinze 2007*

2002 nordlige storebælt flere observation af øresvin. manglende fotografisk identifikation kinze (www.hvaler.dk)*

2002 aarhus bugten flere observation af øresvin. manglende fotografisk identifikation kinze (www.hvaler.dk)**

Tabel 2: Forekomster af øresvin i Danmark, hvor dokumentationen bygger på mindre valide kilder
Kildemateriale:  Becker 1851*: becker, t. a.: Historisk beskrivelse over bjerge og Hatting Herreder i veile amt, Quartalskrift Orion, bind 2, 1851. Hofman 1823*: Hofman: om 
de fiske-arter som findes ved kysterne af det nordlige fyen og i odense fjord, Tidskrift for Naturvidenskaberne 2, 1823, p. 223-238. Kinze 2003*: kinze, C. C.: Hvidnæsen: op. cit., 
Dyr i natur og museum, no. 1, statens naturhistoriske museum, Zoologisk museum, 2003, p. 25-28. Kinze 2007*: kinze, C. C.: øresvin, tursiops truncates (montagu, 1821), baagøe, 
H. j., jensen, t. s. (red.): Dansk Pattedyr Atlas, gyldendal i samarbejde med naturhistorisk museum, Århus og Zoologisk museum, københavn, 2007, p. 272-273. Kinze (www.hvaler.
dk)*: kinze, C. C. (webadministrator): , delfinobservation i det nordlige storebælt, Sæler og hvaler i Danmark, lokaliseret den 1. december 2015 på http://hvaler.dk/nyheder.html (ej 
publiceret). Kinze (www.hvaler.dk)**: kinze, C. C.: , delfin dukket op igen, Sæler og hvaler i Danmark, lokaliseret den 1. december 2015 på http://hvaler.dk/nyheder.html (ej publi-
ceret). Pontoppidan 1763*: Pontoppidan, e.: Den Danske Atlas, godiche, 1763. Schonevelde 1624*: schonevelde, s. v.: Ichtyologia et. Nomenclatvræ Animalium Marinorum, 1624.
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behalvdel mod hvidnæsens 25 til 28 tænder. derudover er 
øresvinets næb tydeligt afsat og mindst dobbelt så langt som 
hvidnæsens.28 som navnet antyder, har hvidnæsen næsten 
altid en hvid næse, men for blot at gøre tingene en smule 
kompliceret så kan nogle øresvin ligeledes have lyse næb. 
farvemæssigt adskiller de to delfinarter sig også fra hinan-
den, da øresvinet er mere grå end sort og sjældent har større 
hvide partier på flankerne, som det ses hos hvidnæsen.29 

den ældste indikation af øresvin i den ovenstående be-
skrevne kategori er fra Cornelius Hamfeldt, embedsmand på 
koldinghus, som i 1548 nævnte to Orsuni fra kolding Havn. 
om det var øresvin Hamfeldt havde observeret vides ikke, 
men der er jordfund fra flere øresvin netop i kolding Havn.30 

i tabellen kan også læses en detaljeret beskrivelse af fem 
hvaler, der blev drevet i land og nedlagt den 11. juni 1880 
ved strandhuse i kolding fjord. selvom hvalerne omtales 
som grindehvaler, kan der sagtens have været tale om øre-
svin. denne mistanke bygger på beskrivelsen af de voksne 
hvaler. længden af de voksne hvaler var 10-11 fod, hvilket 
vil sige over tre meter. Hvalernes vægt er angivet til 450-800 
pund, som svarer til 225-400 kg, og hvalernes omkreds var 
fire alen, svarende til 250 cm.31 

af nyere beskrivelser kan nævnes indberetninger til 
hjemmesiden www.hvaler.dk, hvor redaktøren samler be-
retninger om hvaler observeret af sejlere og strandgæster i 
danmark.  et eksempel herpå er fra 2002, hvor der blev ind-
berettet forekomst af øresvin i både det nordlige storebælt 
og i aarhus bugten, men hvor der ikke forefandtes fotoiden-
tifikation til at verificere artsbestemmelsen.32 
 
3) Forekomster af øresvin i Danmark, hvor dokumentatio-
nen bygger på observationer af øresvin i andre østersølande
den sidste kategori, som tabel 3 giver et overblik over, er de 
tilfælde, hvor der er blevet observeret øresvin ved kysterne af 
de andre østersølande. for at komme ind i østersøen er det 
givet, at øresvinene må have passeret gennem danmark via 
skagerrak og kattegat og sidenhen øresund, storebælt eller 
lillebælt. så hvis historiske kilder fra eksempelvis Polen gi-
ver endeligt belæg for en artsbestemmelse af øresvin, kan det 
antages, at arten på et tidspunkt har passeret danmark. for 

eksempel var der i starten af 1700-tallet op til flere øresvin i 
gdansk bugten. denne forekomst er godt dokumenteret ved 
afbildninger af øresvinenes udseende og deres kranier.33 

Fremtidige observationer af øresvin i Danmark 
som denne artikel fortæller, så har delfinen ”flipper” − øre-
svinet − efter alt at dømme altid besøgt de danske farvande, 
og antageligt vil den også besøge os i årene fremover. frem-
tiden er svær at spå om, men måske vil kommende klima-
forandringer medføre en hyppigere forekomst af øresvin i 
danmark. 
 det er blevet lettere at artsbestemme de hvalarter, der 
observeres i danmark, da digitalkameraer og smartphones 
efterhånden er allemandseje. det gør det muligt for inte-
resserede borgere at lave en fotografisk identifikation af 
de observerede hvaler, hvilket forskerne kan nyde godt af 
i forbindelse med deres fremtidige forskning i eksempelvis 
øresvinets udbredelse.   

Noter
1. reynolds, j. e., iii, Wells, r. s., eide, s. d.: The Bottle-
nose Dolphin. Biology and Conservation, university Press 
of florida, 2000, p. 38-41; kinze, C. C.: øresvin, Tursiops 
truncatus, Havpattedyr i Nordatlanten, gads forlag, 2001, 
p. 53-55.

Øresvin i København Zoo
det er ikke kun til havs, at der gennem tiderne har været besøg 
af øresvin i danmark. som nogen måske husker, har øresvin 
også været fremvist i københavn Zoo. i 1969 fik Zoo et in-
terimistisk delfinarium med to delfiner og en træner. selvom 
delfinariet blev en succes, besluttede københavn Zoo i 1970 at 
forsøge sig med danske marsvin (Phocoena phocoena) i stedet 
for de mere eksotiske øresvin. det lykkedes at vise, at marsvin 
også kan dresseres, men det blev ikke den succes, Zoo havde 
håbet på, og da det sidste marsvin døde i 1972, valgte Zoo igen 
at fremvise øresvin. Zoo havde dog hverken ressourcer eller 
plads til at skabe et tidssvarende delfinarium, hvor det kunne 
forsvares at holde de begavede dyr, og i 1976 blev det sidste 
øresvin solgt.50
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År lokalitet antal dokumentation kilde

1730erne gdansk bugten

Polen

flere afbildninger af hele øresvinet og dets kranie klein 1741*

1842 stralsund, tyskland 1 stk. øresvinet blev fanget og nedlagt i maj. øresvinets kranium findes på det naturhi-
storiske museum i berlin 

schulze 1991*

1852 greifswalder bodden,  
tyskland

større 
flok

den 26. juni kommer en større flok øresvin ind i greifswalder bodden. skelettet 
af et enkelt individ findes på det naturhistoriske museum i greifswald 

schulze1991*

1871 kielerfjorden

tyskland

2 stk. øresvinene blev fanget og nedlagt i juni måned. kraniet fra det ene øresvin og 
et ufuldstændigt skelet fra det andet blev indsamlet til det zoologiske museum i 
kiel 

japha 1909*

1871 lugaflodens munding, rus-
land i den finske Havbugt. 

1 stk. i oktober blev en 3 meter Tursiops tursio (øresvin) fanget og nedlagt liljeborg 1874*

1880 Zingst, tyskland 1 stk. i juni bliver en ca. 2 meter lang Turisops tursio fundet japha 1909*

1882 travefloden, tyskland 1 stk. i januar blev en 3 meter lang Turisops tursio fanget og nedlagt i flodens nedre 
løb. skellettet og skindet var at finde på det naturhistoriske museum i lübeck, 
men blev ødelagt under bobningerne af lübeck under 2. verdenskrig. artsbe-
stemmelsen kan derfor ikke efterprøves.  

japha 1909*

1885 neukrug  
(nowa karczma, Polen)

1 stk. i september blev en Tursiops tursio fanget og nedlagt. delfinen var 280 cm lang, 
og dens omfang var 160 cm. delfinens mål gør, at der både kan være tale om 
øresvin og hvidnæse 

japha 1909*

1886 kieler förde, tyskland 1 stk. den 15. oktober blev en gammel øresvin-han fanget og nedlagt. øresvinet målet 
338 cm  

möbius 1888*

1906 ekenæs, finland 1 stk. øresvinet blev observeret i den finske Havbugt i slutningen af september. den 2. 
oktober blev en ca. 3 meter lang hun fundet i nærheden af ekenæs. 

japha 1909*

1909 riga bugten, letland 1 stk. øresvinet blev fundet i juli måned. det var en hun på næsten 4 meter og 458 kg. 
øresvinets skelet findes på det naturhistoriske museum i riga. 

greve 1910*

1953 Poorvo, finland 1 stk. øresvinet strandede den 6. september. øresvinets kranium findes på det zoologi-
ske museum i Helsinki. 

kinze et al. 2011*

1957 malö, sverige 1 stk. øresvin blev fundet død. kraniet opbevares på göteborgs naturhistoriske museum lepiksaar 1966*

1998 litauen/letland 1 stk. et øresvin blev fundet på grænsen mellem litauen og letland kinze et al. 2011*

Tabel 3: Forekomster af øresvin i Danmark, hvor dokumentationen bygger på observationer af øresvin i andre østersølande
Kildemateriale:
Greve 1910*: greve, C.: ein seltener fang an livlands küste, Zoologischer Garten 51,1910, p.14-17. 
Japha 1909*: japha, a.: Zusammenstellung der in der ostsee bisher beobachteten Wale, Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu 
königsberg 49, 1909, p.119-189.
Kinze et al. 2011*: kinze, C.C., schulze, g. , skora, k., benke, H.: Zahnwale als gastarten in der ostsee, Meer und Museum, Band 23: Wale und Robben 
in der Ostsee, deutsches meeresmuseum, stralsund, 2011, p. 53-54, 58-63 og 66-82
Klein 1741*:klein, j. t.: Historiæ Piscium Naturalis, missus iii, 1741 
Lepiksaar 1966*: lepiksaar, j.: Zahnwalfunde in schweden. Bijdragen tot de dierkunde 36, 1966, p. 3-16
Liljeborg 1874*: liljeborg, W.: sveriges och norges ryggradsdjur, I. Däggdjuren, In Ledning Till Ryggradsdjuren Förra Afdelningen, upsala W. schults, 1874
Möbius 1888*: möbius, k.: Über einen in der Wieker bucht bei kiel gefangenen großen tümmler, Schr. Des Naturwissenschaftl. Verein Schl. H 7, 1888, p.34
Schulze 1991*: schulze, g.: Wale an der küste von mecklenburg-vorpommern, Meer und Museum, Band 7: Das Meeresmuseum in den Jahren 1989/1990 
(1991) , deutsches meeresmuseum, stralsund, 1991, p. 22-52. 
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2. Wells, r. s., scott, m. P.: Common bottlenose dol-
phin (Tursiops truncatus), Perrin, W. f., thewissen, j. g. 
m., Würsig, b. (red.): Encyclopedia of Marine Mammals, 
academic Press inc., 2009, p. 249-256; reynolds, Wells, & 
eide: op.cit. 2000 p. 24-34.
3. Wells & scott: op.cit. 2009 p. 249-256.
4. Wang, j. Y., Yang, s. C.: indo-Pacific bottlenose dol-
phin (Tursiops aduncus), Perrin, W. f., thewissen, j. g. m., 
Würsig, b. (red.): Encyclopedia of Marine Mammals, aca-
demic Press inc., 2009, p. 602-608; kinze, C. C.: øresvin, 
Tursiops truncates (montagu, 1821), baagøe, H. j., jensen, 
t. s. (red.): Dansk Pattedyr Atlas, gyldendal i samarbejde 
med naturhistorisk museum, Århus og Zoologisk museum, 
københavn, 2007, p. 272-273; reynolds, Wells & eide: op. 
cit., 2000, p. 24-34.
5. kinze: op. cit., 2007, p. 272-273.
6. kinze, C. C.: Hvaler i Danmark, kaskelot nr. 132, med-
lemsblad for biologforbundet, 2001, p. 1-32.
7. kinze: op. cit., 2001, p. 53-55.
8. Cheney, b. j., thompson, P. m, ingram, s. n., Hammond, 
P. s., stevick, P. t., durban, j. W., Culloch, r. m., elwen, s. 
H., mandleberg, l., janik, v. m., Quick, n. j., islas-villan-
ueva, v., robinson, k. P., Costa, m., eisfeld, s. m., Walters, 
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Hvordan fik øresvinet sit navn?
Hvordan fik øresvinet egentligt sit navn? i ”Ordbog over det dan-
ske sprog” bliver navnet ”øresvin” forklaret på to ret fantasifulde 
måder. den ene forklaring lyder på, at ”øre” skulle relatere til det 
at være ør i hovedet og hentyde til øresvinets akrobatiske spring i 
vandoverfladen. den anden forklaring er, at ”øre” blot betyder ører, 
idet lufferne kan opfattes som delfinens ører.34 

en mere plausibel forklaring fremkommer dog i forbindelse 
med lidt historisk research. i 1624 skrev den tyske fiskekyndige 
stephan von schonevelde i sit store fiskeværk ”Ichtyologia”, at 
aabenraas fiskere kaldte hans Orca for Oersvin på dansk.35 der er 
antageligt tale om en fordanskning af det latinske orcin(us), som vi 
i dag kender som Orcinus, spækhuggerens slægtsnavn. 

Hvordan fik øresvinet sit videnskabelige navn? 
gennem tiderne har der været et væld af latinske navne for de for-
skellige delfinerarter. i 1758 var den svenske naturforsker Carl von 
linné (1707-1778) den første til at systematisere klassifikationen 
af dyr og planter. Han gav hvert individ et latinsk slægtsnavn og 
artsnavn. i forbindelse med klassifikationen af delfiner fulgte lin-
né helt og holdent sin landsmand og fiskekollega Per artedi (1705-
1735) og skelnede kun imellem tre arter: Delphinus phocaena, 
Delphinus delphis og Delphinus orca.36 første art er umiskendelig 
lig med den art, vi i dag kalder marsvinet (Phocaena phocaena). 
de to andre arters identitet er mere diffus, da de videnskabelige 
navne antageligt dækker over flere delfinarter, der på det tidspunkt 
endnu ikke var videnskabeligt opdaget − heriblandt den art vi i 
dag kalder øresvin (Tursiops truncatus). efter alt at dømme, mente 
linné med Delphinus orca for eksempel ikke spækhugger (Orci-
nus orca), men derimod en mindre hvalart – måske øresvinet. både 
Delphinus delphis og Delphinus orca forekom ifølge linné i de 
europæiske havområder.37 

den danske teolog og topografiske forfatter erik Pontoppidan 
(1698-1764) delte den gængse opfattelse blandt samtidens lærde, 
nemlig at der forekom to delfinarter. i henhold hertil oplistede han 
i 1763 i ”Den Danske Atlas” en lille art Delphinus phocaena, også 
kaldt den lille tumler eller det lille marsvin samt en stor art Delphi-
nus delphis, som gik under navnene den store tumler eller det store 
marsvin. Delphinus delphis satte Pontoppidan lig med stephan von 
schoneveldes Oersvin fra 1624.38 

nogle år senere i 1768 påpegede biskop og botaniker johan 
ernst gunnerus (1718-1773) i trondheim, at Delphinus orca fak-
tisk bestod af to arter. en større art, som burde beholde navnet, og 
en mindre art, som han kaldte Delphinus tursio − med henvisning 
til polske lærde jacob theodor kleins (1685-1759) fiskeværk fra 
1741.39 gunnerus var dermed den første til at navngive øresvinet 
videnskabeligt i henhold til linnés regler for klassifikation. gun-

nerus beskrivelse gik efterfølgende i glemmebogen, men i 1776 
fulgte den danske naturforsker otto friedrich müller (1730-1784) 
gunnerus ved at anerkende to Orca arter, for hvilke han dog fast-
holdt det samme videnskabelige navn Delphinus orca − henholds-
vis Delphinus orca no. 56 (øresvin) og Delphinus orca no. 57 
(spækhugger).40 

i 1780 genbrugte den danske biskop og naturinteresserede otto 
fabricius (1745-1808) navnet Delphinus tursio om en delfinart fra 
grønland – dog uden henvisning til gunnerus.41 den franske na-
turforsker Pirre joseph bonnaterre (1752-1804) beskrev i 1789 
de franske ”grand marsouin” som værende Delphinus delphis og 
gengav en kopi af kleins afbildning fra 1741.42 efter nærmere un-
dersøgelse af en delfin fra den franske kanalkyst bestemte bon-
naterre dog denne delfin til at være fabricius Delphinus tursio. en 
medfølgende illustration efterlader ingen tvivl om, at der var tale 
om et øresvin. fabricius blev herigennem indtil videre krediteret 
for at have navngivet øresvinet. man kan sige, at bonnaterre fak-
tisk afbillede og beskrev øresvinet to gange, dels som den hyppige 
Delphinus delphis, og dels som den mere sjældne nordlige Delphi-
nus tursio.43 

den franske naturforsker bernard germain de lacépède (1756-
1825) omdøbte i 1804 arten Delphinus tursio til Delphinus nerser-
nack. Nersernack var inspireret af det grønlandske navn Nisarnaq 
for den delfinart, som fabricius i 1780 kaldte Delphinus tursio.44 

i årene frem fortsatte øresvinet i videnskabelig forstand som en 
nordlig og sjælden delfin. som sådan blev den også omtalt langs 
de britiske kyster. i 1821 udkom posthumt den britiske forsker  
george montagus (1753-1815) beskrivelse af en ny delfinart fun-
det i 1814 ved den engelske kyst vendende mod det irske Hav. 
der var tale om en delfin med meget slidte tænder, hvorfor den 
blev navngivet truncatus, som oversat fra latin betyder afskåret.45 
Helt frem til starten af 1900-tallet blev Delphinus truncatus dog 
anset for at være samme art som Delphinus tursio eller i hvert fald 
nært beslægtet med denne.46 i løbet af anden halvdel af 1800-tal-
let blev der dog gentagne gange rejst tvivl om hvorvidt fabricius 
overhovedet havde ment øresvinet, da han beskrev Delphinus tur-
sio. arten var aldrig blevet set ved grønland, og det grønlandske 
navn Nisarnaq betød ”det sjældne marsvin”, som er ensbetydende 
med grindehval.47 

i 1855 blev øresvinet placeret i sin egen slægt Tursiops, og 
i 1903 foreslog den amerikanske zoolog frederick William true 
(1858-1914), at man ændrede det videnskabelige navn til det nu-
værende Tursiops truncatus, og derved anvendte montagus beskri-
velse fra 1821. trues beslutning fik efterhånden almen anerken-
delse.48 Tursiops tursio blev dog i adskillige år fortsat anvendt i den 
videnskabelige litteratur.49
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Øresvinskranium fra Aabenraa 1661. Illustration: Udsnit af tavle 
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1674
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Øresvin fotograferet ved Nappedam den 13. juli 2015. Foto: Jette Egeskjold.
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Summary
 “Flipper” on a visit to Denmark – Flashback to the bottle- 
nose dolphin’s (Tursiops truncatus) presence in Danish  
waters
during the summer of 2015, two bottlenose dolphins (Tur-
siops truncatus) were observed in inner danish waters on 
several occasions and at several different localities. before 
the dolphins reached denmark they were sighted along the 
german baltic coast in may 2015 (Weißenhäuser strand, 
fehmarnsund). after they left denmark they were observed 
off the Polish, russian (kaliningrad) and lithuanian coasts, 
eventually living for several months along the swedish east 
coast. most recently, they have returned to german baltic 
waters. besides the two bottlenose dolphins observed in 
denmark, there were at least two other individuals in the 
baltic sea. 
 it is not known where the dolphins in the baltic sea 
came from, but their origin is believed to be the geographi-
cally nearest population of bottlenose dolphins found along 
the north sea coast of scotland and england. 
 the 2015 sightings of bottlenose dolphins prompted us 
to review their presence in danish waters over time. the 
earliest evidence derives from archaeological excavations 
from the atlantic warm period some 6000 bP and proceeds 
with further osteological findings up to the 1500s. 
 Historical sources have revealed fluctuating occurrences 
of bottlenose dolphins in denmark since 1548. validated 
observations of the bottlenose dolphins derive from reli-
able historical sources such as scientific illustrations, pho-
tographs, bones and dna. the earliest confirmed record of 
the species is from june 1844, when three bottlenose dol-
phins were caught off frederiksgave in the southern part of 
lillebælt. all the skulls and one postcranial skeleton from 
these whales are kept at the natural History museum of 
denmark, the Zoological museum in Copenhagen. 
 there are historical sources for which the species valida-
tion is more uncertain – e.g. written sources such as news-
paper articles containing descriptive information. in these 
cases it is not known whether the description was provided 
by scientists or laymen. 

 observations of bottlenose dolphins from other bal-
tic countries also constitute documentation for the occur-
rence of bottlenose dolphins in denmark. these dolphins 
have presumably entered the baltic sea through the danish 
straits. for example, bottlenose dolphins were observed on 
several occasions off the Polish coast – the bay of gdansk – 
in the early 1700s. the occurrence of the dolphins in Poland 
is well documented by scientific illustrations.
 modern technology such as digital cameras and smart-
phones has helped to identify the bottlenose dolphins ob-
served at several different locations in danish waters during 
the summer of 2015. in future this technology will also help 
interested citizens to make photographic identifications of 
whales in danish waters which can benefit scientists in their 
research on the whales’ distribution and habitats.
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Sælariet blev etableret på Fiskeri- og Søfartsmuseet i 1976. Efter 35 års tjeneste var det nedslidt og trængte til en omfattende renovering.
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Renovering af Sælariet og etablering af Vadehavspavillon
Nye udstillinger på Fiskeri- og Søfartsmuseet

Af Lasse Fast Jensen

Vadehavets og Nordsøens dyreliv har lige fra starten været 
omdrejningspunkt for meget af Fiskeri- og Søfartsmuseets 
forskning og formidling. Med tilføjelsen af Sælariet i 1976 
indtog sælerne for alvor en central position i museets arbej-
de og varemærke. Efter mange års tjeneste trængte Sælariet 
til gennemgribende renovering, og i juni 2013 kunne museet 
indvie det nye Sælarie. Året efter kunne den seneste knop-
skydning, en Vadehavspavillon, åbnes for gæsterne. I denne 
artikel præsenteres museets to nye anlæg og de tanker, der 
ligger bag deres udformning. 

Sælariets historie
med etableringen af sælariet på fiskeri- og søfartsmuseet i 
1976 startede et nyt kapitel i museets historie med sælerne i 
vadehavet i centrum. sælariet og sælerne har lige siden været 
en vigtig del af museets varemærke og har i alle årene været 
en væsentlig årsag for mange besøgende til at lægge vejen 
forbi. sælens betydning for fiskeri- og søfartsmuseet afspej-
les også i, at bølgen i museets logo blev suppleret med en sæl. 

etableringen af sælariet på fiskeri- og søfartsmuseet var 
motiveret af en sælbestand i kritisk tilbagegang og forekom-
sten af forladte sælunger, de såkaldte hylere. et stigende antal 
hylere blev indleveret på museet, der ikke havde de fornødne 
faciliteter til at tage optimal hånd om dyrene. en overgang 
blev et indendørs akvariebassin sågar taget i brug for at huse 
nogle af sælerne. det skulle der rådes bod på ved etablerin-
gen af et egentligt anlæg til sæler – sælariet. i særlige bassi-
ner i sælariegården kunne man nu opfostre hylere og derefter 
sætte dem ud i naturen igen, hvilket skulle være med til at 
ophjælpe sælbestanden. samtidigt dannede sælariet rammen 

om forskning i sælernes biologi og adfærd med fokus på hy-
lerne og menneskelige aktiviteters indvirkning på bestanden. 

i takt med, at sælbestanden gradvis fik det bedre, blev 
behovet for opfostring og genudsætning af hylere mindre, 
og i 1995 ophørte denne praksis på fiskeri- og søfartsmu-
seet, da bestanden klarede sig udmærket på egen hånd.1 

Sælariet var motiveret af en sælbestand i kritisk tilbagegang. 
De første mange år blev sælariet brugt til opfostring af forladte 
sælunger for at hjælpe den trængte bestand.
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selvom opfostring og genudsætning af hylere kan være med 
til at ophjælpe kritisk truede bestande, så indebærer det også 
risici for bestanden i form af f.eks. potentiel overførsel af 
sygdomme til den vilde bestand, modvirkning af den natur-
lige selektion og øget indavl.2 selvom opfostringen af hy-
lerne ophørte, er sælerne dog forblevet omdrejningspunktet 
for meget af museets forskning og formidling.

 
Det nye Sælarie
efter 35 års tro tjeneste var sælariet efterhånden nedslidt 
og trængte til en omfattende renovering. det samme gjaldt 
det bagvedliggende vandbehandlingsanlæg, der er en forud-
sætning for såvel sælernes trivsel som publikums mulighed 
for at observere sælerne under vandet. med en bevilling på 

knap 17 millioner kroner fra esbjerg kommune og yderli-
gere 1,2 millioner kroner fra lida og oskar nielsens fond 
i 2011 kunne arbejdet omkring projektering, udlicitering og 
renovering begynde.

opgaven med at renovere sælariet gik til entreprenør-
virksomheden ds semaco. som totalentreprenør inddrog 
virksomheden dansk vandteknologi a/s på den del, der 
berørte vandbehandlingsanlægget, og gaia-design på den 
del, som handlede om indretning og design af dekorationer i 
sælariet. i efteråret 2012 gik maskinerne i gang med at rive 
det indvendige af sælariet ned og opbygge det nye. alt for-
løb indledningsvis planmæssigt, men byggeriet løb i marts 
måned 2013 ind i forsinkelser på grund af streng frost, der 
hindrede støbearbejdet. den oprindeligt planlagte åbning i 

Det gamle sælarie rives ned. Kun ydervæggene fik lov til at stå tilbage.

114



maj 2013 måtte derfor udskydes. den 20. juni 2013 kunne 
HkH Prins joakim dog officielt indvie fiskeri- og søfarts-
museets nye sælarie. mens arbejdet stod på, var sælerne 
flyttet til kælderen, hvor der i et stort bassin var indrettet 
et midlertidigt anlæg, der gav sælerne mulighed for både at 
svømme og ligge på land.

udefra er der ved første øjekast ikke de store ændringer 
at spore, da museets facade er bevaret i sin oprindelige stil. 
indvendigt er alt dog forandret. det gamle sælarie var ken-
detegnet ved sine stramme lige linjer og blå epoxy. i skarp 
kontrast hertil var kongstanken bag det nye sælarie fra star-
ten, at det så vidt muligt skulle afspejle de naturlige forhold 
som findes i vadehavet og nordsøområdet. det nye sælarie 
er derfor indrettet med sandfarvede overflader, der illude-
rer sandbanker, faskinpæle og tidevandsrender, hvor vandet 
løber fra bagkanten af sælariet ned i bassinet. bagvæggen 

af sælariet er opbygget som små klitter, og der er plantet 
marehalm i kummerne. med det autentiske vadehav som 
baggrundskulisse er det håbet, at de besøgende spiller med 
på illusionen om faktisk at befinde sig et sted i vadehavet 
sammen med sælerne.

i det gamle sælarie kunne publikum gå hele vejen rundt 
om bassinet – også bag den strandbred, som sælerne kunne 
hvile på. for at give sælerne bedre mulighed for at ligge 
mere uforstyrret på land er der i det nye sælarie ikke læn-
gere mulighed for at gå hele vejen rundt om anlægget, og 
strandbredden er blevet udvidet.  

de to daglige fodringer af sælerne i anlægget er popu-
lære tilløbsstykker og giver mulighed for at formidle for-
tællingen om sælerne og deres biologi direkte til publikum. 
det gamle sælarie var indrettet med en platform, hvorfra 
sælerne blev fodret, ligesom der også kunne fodres fra bred-

Den nye væg med undervandsruder opbygges.
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den i bassinets lavvandede ende. det var et stort ønske at be-
holde muligheden for at fodre fra forskellige positioner, og 
en platform er derfor etableret samme sted som i det gamle 
anlæg. en gængs platform ville passe dårligt ind i vadehavs-
miljøet, og platformen er derfor udformet som en sandban-
ke. af sikkerhedsmæssige årsager var det dog nødvendigt at 
omkranse sandbanken med et gelænder. under vandet fort-
sætter sandbanken som en søjle ned til bunden af bassinet. 
søjlen skaber variation i anlægget og gør, at publikum ikke 
kan overskue hele bassinet fra samme vindue. indretningen 
indbyder derfor til at gå på opdagelse i anlægget ved de an-
dre undervandsruder, og uventet kan sæler dukke op, f.eks. 
gennem det hul, der gennembryder sandsøjlen. det mere va-
rierede undervandsmiljø er også godt for sælernes trivsel og 
aktivering. af og til opstår der konflikter mellem sælerne, 
og i det nye sælarie kan sælerne i højere grad søge skjul fra 
andre sæler, hvis der er behov.

tidligere kunne det i højsæsonen være vanskeligt for 
publikum at se under fodringerne pga. menneskemængden, 
og det fik af og til nogen til at stille sig op på kanten af 
muren med fare for at falde ned. for at give så mange som 
muligt en god oplevelse ved fodringerne er dækket over sæ-
lariegården udvidet, og der er bygget en tribune, der giver 
publikum bedre mulighed for at følge med under fodringen. 
der er også skabt et nyt indslag i de daglige fodringer i form 
af en vægt, der ligger skjult nede i strandbredden. sælerne 
lokkes op på vægten, og det formidles til publikum, hvordan 
sælerne svinger i vægt i takt med årstidernes skiften. sam-
tidig giver det museets personale mulighed for at følge med 
i, om nogle af sælerne taber sig mere end de burde, hvilket 
kan være tegn på sygdom.

indkigget til sælerne under vandet er en stor del af ople-
velsen af dyrene og deres adfærd. i det nye sælarie er væg-
gen med undervandsruderne opdelt i to sektioner. i den ene 

D. 20. juni 2013 kunne HKH Prins Joakim indvie det nye sælarie, hvis indretning er inspireret af forholdene i Vadehavet.
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sektion er der store rektangulære ruder, der giver et frit ind-
kig i anlægget, mens der i den anden del indbydes til at gå 
på opdagelse i de forskelligartede undervandsruder, hvoraf 
flere er i børnehøjde. denne sektion af undervandsruder be-
finder sig i et nyt udstillingsrum, der er opført i sælariegår-
den. Her kommer en stor del af rummets lys fra undervands-
ruderne og giver derfor sammen med de sorte lameller på 
vægge og loft en undervandstemning, der indbyder til ro og 
fordybelse. i udstillingsrummet er formidlingen af vadeha-
vets sæler, deres liv og biologi i fokus. Her vises film om 
den spættede sæl og gråsælen, hvordan deres liv udspiller 
sig både over og under vandet og udviklingen af bestandene. 
filmene er produceret af museet i samarbejde med fotograf 
Casper tybjerg og optaget i vadehavet. i loftet svæver et 
skelet fra en gråsæl og i billeder og afstøbninger af kranier 
vises gråsælens og den spættede sæls forskelligartede ud-
seende og biologi. et hav af smukke nærbilleder af sæler 
fortæller historien om sælernes biologi og livscyklus.

for børnene er der udviklet et digitalt læringsspil – gry 
og vitus – som er opkaldt efter spillets to hovedpersoner 
hhv. gråsælen gry og den spættede sæl vitus. at navnene 
referer til de to arters latinske navne, nemlig Halichoerus 
grypus (gry) og Phoca vitulina (vitus) er det nok de fær-
reste, der opdager. læringsspillet kan hentes gratis i app 
store og google Play, og i udstillingen kan det spilles på en 
opstillet iPad. formålet med spillet er, at børnene leger sig 
til viden om sælernes liv og biologi.

en stor del af renoveringsarbejdet er foregået bag faca-
derne, hvor publikum normalt ikke har adgang. et helt nyt 
vandbehandlingsanlæg er blevet installeret for at sikre, at 
vandet altid er rent og frit for partikler og farvestoffer, der 
kan hindre indkigget gennem undervandsruderne. det nye 
vandbehandlingsanlæg er udformet med tanke på energief-
fektivisering, så strømforbruget reduceres. der er også til-
føjet en ny foderfryser med adgang ude fra på bagsiden af 
sælariet, hvilket sparer akvariepersonalet for meget manuelt 

Kigget ind i sælernes undervandsverden fascinerer både store og 
små.

I den nye udstilling i tilknytning til sælariet formidles sælernes liv 
og biologi gennem tekster, billeder, film og interaktive spil.
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arbejde med at bære på foderet. endelig er der etableret et 
mindre laboratorie i baglandet, der er indrettet med arbejds-
borde, laboratorieskabe og vask samt forsyning med vand 
fra akvariets karantæneanlæg. laboratoriet giver mulighed 
for at gennemføre forskningsprojekter med forskellige fisk 
og invertebrater, blandt andet orm og krebsdyr. Her studeres 
bl.a. organismernes genetiske tilpasninger til f.eks. salthol-
dighed og temperatur.

Vadehavspavillon
den 23. juni 2014 åbnede fiskeri- og søfartsmuseet officielt 
sin nyeste knopskydning med indvielsen af en vadehavspa-
villon. med vadehavspavillonen ønskede museet at øge sin 
formidling om vadehavet og dets dyreliv med særlig fokus 
på fuglene og økosystemet. vadehavet rummer en enorm 
biodiversitet, hvilket ved første øjekast kan være svært at 
forstå, da størstedelen ligger nedgravet i selve vaden. udpe-
gelsen af vadehavet som danmarks største nationalpark og 
tillige som unesCo verdensarv understreger dog, at vade-
havet rummer nogle helt enestående naturrigdomme.

byggeriet var muliggjort ved støtte fra a.P. møller fon-
den (8 millioner kr.), det obelske familiefond (1 million 
kr.), esbjerg fonden (1 million kr.), lida og oskar nielsens 
fond (600.000 kr.) og Claus sørensens fond (400.000 kr.). 
som totalentreprenør for byggeriet stod entreprenørvirk-
somheden k.g. Hansen & sønner med Pangea rocks som 
underleverandør på dekoration af anlægget og dansk vand-
teknologi a/s som underleverandør af vandbehandlingsan-
læg. vadehavspavillonen er opført i to plan, der nederst er 
opført i røde mursten og beton og øverst i glas i både sider 
og tag. På den måde er pavillonen bedst muligt forsøgt in-
tegreret i museets eksisterende arkitektur. som garant for 
dette stod arkitektfirmaet C.f. møller, der i 1996 blev ud-
valgt til at sikre hensynet til museets eksisterende arkitektur 
ved fremtidige knopskydninger.3

i vadehavspavillonen finder man et fugleanlæg, der 
strækker sig over begge etager med vade og forland på øver-
ste niveau og undervandsmiljø på det nedre niveau. Her kan 
man studere noget af vadehavets fugleliv på helt nært hold, 
når klyder fejer efter føde i det lave vand, og edderfuglene 
dykker efter muslinger i det mere end to meter dybe bassin. 

Gennem spillet ”Gry og Vitus” leger børnene sig til viden om 
sælernes biologi.

Nederste plan af Vadehavspavillonen tager form.
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de store undervandsruder i pavillonens nedre niveau tilby-
der som det eneste sted i landet et kig ind i edderfuglenes 
undervandsverden og deres adfærd i forbindelse med føde-
søgning. fuglene er en vigtig og iøjnefaldende del af vade-
havets dyreliv, og hvert år lægger i omegnen af 12 millioner 
trækfugle vejen forbi vadehavet for at fylde depoterne op 
under deres færd mellem yngleområderne i nord og over-
vintringspladserne længere sydpå. vadehavets mylder af 
snegle, muslinger og krebsdyr gør området til et overdådigt 
spisekammer for fuglene.

fugleanlægget er indrettet og dekoreret med et ønske 
om at skabe et naturligt vadehavsmiljø. områder af bassinet 
er således med ganske lavt vand, hvor f.eks. vadefuglene 
kan søge efter føde, og flere steder i anlægget er der plantet 
bl.a. spartinagræs, der er udbredt i vadehavet. faskinpæle 
og sandflader bringer yderligere referencer til det autenti-
ske vadehav, der ligesom ved sælariet udnyttes som bag-
grundskulisse takket være museets beliggenhed på tærsklen 
til vadehavet.    

fødekæden i vadehavet er det centrale tema i vadehavs- 
pavillonens udstillingslokale, der gemmer sig under fugle-
anlægget i niveau med sælariegården. langs den ene væg i 
udstillingslokalet er der en 11 meter lang animeret projektion 
af vadehavet. Her vises nogle af de dyr, der lever i vadehavet, 
deres adfærd og hvad de spiser. man kan bl.a. se strandska-
der, der leder efter sandorm og hjertemuslinger i havbunden, 
klyder, der med fejende bevægelser filtrerer dyndsnegle, 
spættede sæler, der fanger fladfisk og meget mere. anima-
tionen viser også, hvordan tidevandet påvirker dyrelivet i va-
dehavet. væggen er interaktiv, og dyrene reagerer derfor på 
publikums bevægelser. strandskaderne skræmmes op fra den 
faskinpæl, de hviler på, multerne svømmer væk, og fladfi-
sken skræmmes op fra havbunden, hvor den lå skjult. anima-
tionen må ikke forveksles med en film. i stedet er den bygget 
op på samme måde, som man i dag laver computerspil, hvor 
positionen af hvert dyr i princippet er tilfældig. i praksis har 
det dog været nødvendigt at definere nogle regler for, hvor og 
hvordan de enkelte dyr må færdes i animationen for at undgå, 

Museets nye Vadehavspavillon, der blev indviet d. 23. juni 2014 rummer på øverste etage et fugleanlæg med nogle af vadehavets fugle.
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I Vadehavspavillonen kan typiske vadehavsfugle som f.eks. grav-
and, edderfugl, bramgås og klyder opleves på tætteste hold.

at f.eks. strandskaden går rundt på havets bund og søger føde 
ved højvande, eller sælerne svømmer steder, hvor der ikke er 
vand. målet er, at væggen hele tiden ændrer udtryk, og publi-
kum ikke oplever mange gentagelser.

midt i lokalet står en montre indeholdende to modeller i 
skalaen 1:100 af henholdsvis en slikkrebs og stor dyndsnegl. 
modellerne har fået en fremtrædende plads og det med god 
grund. Håbet er, at publikum vil tage sig tid til at nærstudere 
de mange små detaljer på modellerne, der er mesterligt ud-
ført af modelbyggeren esben Horn fra firmaet 10 tons. Han 
har specialiseret sig i at frembringe videnskabeligt korrekte 
modeller af dyr og planter, hvor skanningsbilleder og viden-
skabelige illustrationer og beskrivelser tages i brug for at 
sikre, at selv de allermindste detaljer, såsom antallet af hår 
på benene, er korrekt gengivet.   

i udstillingen finder man også akvarier med nogle af de 
hjemmehørende fisk og muslinger, men også nogle af de 
nye arter, kaldet invasive, der er ankommet til vadehavet 
med skibes ballastvand eller sågar indslæbt bevidst. sidst-

nævnte er stillehavsøsters et eksempel på. stillehavsøsters 
stammer oprindelig fra japan og sydøstasien, hvor den le-
ver i tidevandszonen og lavvandede områder uden for tide-
vandszonen. da bestanden af europæisk østers i vadehavet 
i starten af 1940'erne uddøde pga. overfiskeri og sygdom, 
begyndte man at importere stillehavsøsters til akvakultur. 
den omfattende import af stillehavsøsters foregik ud fra den 
forventning, at arten ikke ville være i stand til at etablere 
selvreproducerende bestande i naturen på grund af det køli-
gere klima. dette viste sig dog ikke at holde stik, og i dag er 
stillehavsøsters vidt udbredt og talrig i hele vadehavet. be-
kymringen er bl.a., at stillehavsøsters skal udkonkurrere den 
hjemmehørende blåmusling, hvilket vil have katastrofale 
følger for edderfuglebestanden, da edderfuglen er afhængig 
af vadehavets mængder af blåmuslinger og ikke er i stand 
til at udnytte stillehavsøsters som fødekilde. disse økologi-
ske sammenhænge formidles i vadehavspavillonen ved bl.a. 
fugleanlægget, akvarierne og desuden i et af de i alt fem 
iPad spil, der er monteret ved udstillingsrummets endevæg. 
spillene benytter ligesom spillene om sælerne gry og vitus 
legen som vej til indlæring for især de yngste. 

ved første blik er udstillingen med de fåtallige plancher 
relativt tekst-fattig. dette er et bevidst valg, da målet er, at 
en stor del af den information, gæsterne suger til sig, sker 
gennem oplevelse frem for læsning. tekster til fordybelse 
er dog ikke udeladt, de er bare i stedet placeret i den store 
touch skærm, der findes mellem iPad spillene ved rummets 
endevæg. Her kan den videbegærlige bladre igennem tek-
ster, der fortæller mere detaljeret om vadehavets dyreliv og 
økologiske interaktioner.

med alt det nye måtte museet også sige farvel til no-
get af det gamle. minkanlægget, der gennem mange år har 
været en del af sælariegården måtte nedlægges for at skabe 
plads til nedgangen fra dækket ved fugleanlægget. samti-
digt er gården generelt blevet smallere for at give plads til 
udstillingsrummet ved sælariet. med placeringen af bænke 
og plantekummer i den åbne sælariegård er det håbet, at 
publikum vil tage den i brug som et hvilested mellem ople-
velserne. for at skabe plads til en elevator, der tager barne-
vogne og kørestolsbrugere ned i sælariegården, måtte kar-

120



peakvariet ved den gamle trappe sløjfes. som kompensation 
for den mistede formidlingsplatform opførtes med støtte fra 
blue Water fonden i stedet et formidlingsbassin i sælarie-
gården. ved bassinet kan formidlerne fortælle om dyrene i 
vandet i øjenhøjde med publikum, og bassinet kan benyttes 
til at sætte fokus på særlige naturfænomener – f.eks. stenbi-
derens gydevandring som forårsbebuder.

Noter
1. thyge jensen og svend tougaard: slut med opdræt af ”hy-
lere”. Sjæk´len 1994. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, 
Saltvandsakvariet, Esbjerg. 1995, p. 99-112.
2. moore, m., early, g, touhey, k., barco, s., gulland, f., 
Wells, r: rehabilitation and release of marine mammals 
in the united states: risks and benefits. Marine Mammal 
Science: 23, 2007, p. 731-750.
3. morten Hahn-Pedersen: Årsberetning 1996, Sjæk'len 1996. 
Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, 
Esbjerg. 1997, p. 125-140.

Summary
Renovation of the sealarium and establishment of the Wad-
den Sea pavilion. New displays at the Fisheries and Mari-
time Museum
right from the beginning, the animal life in the Wadden sea 
and the north sea has been the central point for many of 
the fisheries and maritime museum’s research and presen-
tation activities. With the addition of the sealarium in 1976, 
the seals assumed in earnest a central position in the mu-
seum’s work and trademark. after many years of service, 
the sealarium needed a comprehensive renovation, and in 
june 2013 the museum was able to commission the new 
sealarium, where the Wadden sea was the inspiration for 
the design. the sealarium was thus built as a Wadden sea 
environment with sandbanks, tidal channels, fascines and 
dunes. the authentic Wadden sea as setting gives the visitor 
the illusion of being with the seals out in the actual Wadden 
sea. an associated exhibition tells about the Wadden sea’s 
seals, their life and biology.      
 the latest addition, a Wadden sea pavilion, opened to 
guests in 2014. the pavilion houses a bird section, where 
wading birds and ducks can be viewed both above and under 
water. the associated display focusing on the Wadden sea’s 
ecosystem invites visitors to go on a tour of discovery at the 
11 metre-long interactive wall, 1:100 models of some of the 
Wadden sea’s hidden animal life and aquariums with both 
native and invasive species of fish and invertebrates from the 
Wadden sea.  

Lasse Fast Jensen (f. 1977)
biolog, ph.d. 2007 ansat som forskningsassistent ved dtu 
aqua, institut for akvatiske ressourcer samt som ekstern 
lektor ved fróðskaparsetur føroya, universitetet på færø-
erne. siden 2008 ansat ved fiskeri- og søfartsmuseet/ Cen-
ter for maritime og regionale studier som naturhistorisk 
museumsinspektør og forsker, fra 2015 seniorforsker. Har 
publiceret en række artikler om genetik og fysiologi hos 
bl.a. fisk og udgav i 2011 bogen Sælernes Univers. 

Udstillingen ”Livet i Vadehavet” formidler gennem billeder, inter-
aktive spil, modeller og akvarier vadehavets mangfoldige liv og 
fødekæde. 
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Arne Sørensen fodrer sælerne. Sælariet blev etableret i 1976, og de daglige sælfodringer var populære hos publikum lige fra begyndelsen. 
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”Vandmænd, dem laver vi selv”
Akvariemester Arne Sørensen om 40 år på Fiskeri- og Søfartsmuseet

Af Ida Christine Jørgensen

D. 28. februar 2015 tog Fiskeri- og Søfartsmuseet afsked 
med akvariemester og tro medarbejder gennem 40 år, Arne 
Sørensen, der valgte at takke af og nyde sit otium efter et 
langt og begivenhedsrigt arbejdsliv. Et arbejdsliv fuld af 
succeser, udfordringer, stor arbejdsglæde og mange anek-
doter, der i denne artikel er samlet til et portræt af en ildsjæl. 
Artiklen bygger på et interview lavet i januar 2015. 

Fra militærnægter til akvariemester
1. april 1970 begyndte arne sørensen på fiskeri- og sø-
fartsmuseet. 18 måneder blev det til som militærnægter, og 
selv om han var glad for arbejdet, drømte han alligevel om 
at komme ud og tjene nogle penge. ”Jeg var jo nyuddannet 
elektriker,” fortæller arne. men kort tid efter at han havde 
taget afsked med museet, blev han tilbudt en stilling som 
akvarieassistent. ”Det tog jeg imod, og så har jeg faktisk væ-
ret her siden. Det må have været i slutningen af 1971,” siger 
arne og tilføjer: ”Det var jo en hel ny verden for mig. Jeg 
var vokset op i håndværkerkredse.”

arne fik da også brug for sin håndværksmæssige uddan-
nelse, for i akvariet var det medarbejderne selv, der stod for 
små reparationer af teknik, pumper og lys. men viden om 
akvariets beboere var naturligvis også en nødvendighed. ”Jeg 
blev sendt på marinbiologiske kurser både i Helsingør og i 
Frederikshavn,” beretter han. ”Jeg har også været på kurser i 
fiskesygdomme.” dertil kom praktikperioder i kiel, Holland 
og på Helgoland. Hver gang en ny situation meldte sig i akva-
riet, måtte arne samle viden, hvor han kunne. ”Med min bag-
grund har det helt klart været op ad bakke. Det havde jo nok 
været noget nemmere hvis jeg havde været uddannet biolog.” 

Arbejdet med hylere
i midten af 1970’erne blev spættet sæl fredet i danmark. 
bestanden var efterhånden blevet meget lille efter mange år 
med intensiv jagt for at beskytte fiskeriet. i den forbindelse 
begyndte museet at tage hylere ind, altså sælunger, der af 
den ene eller den anden grund er blevet efterladt af deres 
mor. med kun to voksne sæler svømmende rundt i akvariet, 
havde arne og hans kolleger ikke stor erfaring med at passe 
sælunger, men det fik de. ”De var jo helt vildt søde,” siger 
arne, der husker, hvordan de bar rundt på sælungerne som 
små børn. men at opfostre en sæl er ikke lige til. ”De skulle 
have hakket sild. Mælk kan de ikke tåle, for sæler er lakto-
seintolerante, ligesom nogle mennesker er,” forklarer arne. 
”Der er ikke laktose i sælmoderens mælk.” 

den viden, som arne tilegnede sig i forbindelse med ar-
bejdet med hylerne, kom for en stor del fra Holland, hvor 
han var i praktik for at lære om sælunger og deres næring. 
”50 % af sælungerne dør den første vinter,” fortæller arne. 
”Efter tre måneder forlader moderen dem. I de tre måneder 
har de taget op til 800 gram på om dagen. Det er ligesom 
en madpakke. Herefter skal de klare sig selv.” det er barske 
realiteter, men virkeligheden for en sælunge er endnu mere 
vanskelig, og det står klart, da arne fortsætter: ”En sælmor 
lærer ikke sin unge at jage, og på den måde adskiller den 
sig afgørende fra andre havpattedyr. Sælungen begynder at 
jage på instinkt.”

På et tidspunkt måtte arne og hans kolleger dog sande, 
at der var en grænse for, hvor mange hylere de kunne hjæl-
pe: ”På et tidspunkt havde vi 15 på én gang. De lå i en stor 
bunke oveni hinanden. Til sidst tog vi kun fem-seks ind hvert 
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år, for vi var ved at drukne i arbejde.” til sidst holdt man 
op med at genudsætte sælerne, og da stoppede arbejdet med 
at opfostre hylere helt naturligt. det var hårdt for både arne 
og hans kolleger, men også for de folk, der fandt de forladte 
sælunger, og det kan arne sagtens forstå: ”De er simpelthen 
så søde, og de ligger og klager sig. De har en helt speciel 
klagende lyd, det er derfor de hedder hylere.”

Da sæler var sjældne. Sælariet bygges til
før sælariet blev bygget til, gik de første to sæler i akvariet. 
”De gik selvfølgelig særskilt, men i det samme vand (som 
fiskene red.). Jeg kan ikke forstå vi dengang kunne komme 
i tanke om det. Det forurenede jo helt vildt.” at bygge et 
sælarium og have sæler gående var tænkt som et trækplaster, 

og det blev det. da sælariet blev bygget i 1976 var de spæt-
tede sæler netop blevet fredet i danmark, og det var som 
sådan ikke et dyr, man stødte på ofte i den danske natur. de 
var desuden meget mere sky end de sæler, man møder i dag. 

dengang havde museet tre spættede sæler, og det tog no-
get tid, før de havde vænnet sig til deres nye faciliteter. ”Der 
var en 80 cm høj mur rundt om sælariet,” husker arne. ”Men 
hver morgen når vi kom, lå der en sæl foran døren ind til 
akvariet. Den ville simpelthen ikke være ude i alt det vand, 
så når vi kom om morgenen, måtte vi jage den ind i det store 
bassin igen.” det tog dog kun nogle uger for sælerne at væn-
ne sig til sælariet, og det hele endte som en stor succes, da 
museets besøgstal steg med 60.000, efter sælariet var bygget.

Eksperter i sælfodring
arbejdet med hylerne gav arne og hans kolleger erfaringer, 
der gjorde dem i stand til at hjælpe andre institutioner: ”Vi 
tog de såkaldte efterhylere ind – altså unge sæler, der om 
efteråret var blevet syge, fordi de ikke rigtig var kommet i 
gang med selv at fange fisk.” når de unge sæler har ligget så 
længe uden mad, føler de ingen naturlig sult og skal derfor 
tvangsfodres for at blive raske. ”Ja, vi var såmænd blevet 
specialister i at tvangsfodre sådanne sæler, selvom det indi-
mellem var med livet som indsats. De var jo helt vildt sure, 
så de bed jo alt og alle, der kom i nærheden af dem.” flere 
af arnes kolleger blev bidt og kom alvorligt til skade, mens 
arne heldigvis slap med overfladiske skrammer. men ar-
bejdet gav resultater: ”Efter en to-tre dage på den måde var 
jagtinstinktet tilbage igen, og når den så  selv havde fanget 
en fisk, som vi havde smidt ud til den, så begyndte den også 
at forsøge på at spise den. På den måde fodrede vi en masse 
unge sæler op.” 

rygtet om eksperterne fra esbjerg spredte sig: ”Denne 
succesfulde tvangsfodring havde man også engang hørt om 
oppe i Jyllands Mini Zoo. Her havde man et par pelssæler, 
som man ønskede, at vi skulle komme op og tvangsfodre. 
Pelssæler minder en del om søløver – de er meget adrætte på 
land og kan blandt andet gå på lufferne. Vi mente dog, at vi 
sagtens kunne klare det. De viste sig dog at være meget stær-
ke, så det kneb faktisk at holde dem fast – deres hals var bare 

Arne Sørensen fotograferet i 1999.
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én stor muskel. Vi var også bange, for de havde altså nogle 
lange tænder.”  med et stykke gummislange på tommelfinge-
ren som den eneste beskyttelse åbnede de gabet på sælerne. 
arne og hans kolleger snakkede siden tit om, hvor heldigt 
det havde været, at de var sluppet med alle lemmer i behold.

Dæksmatros på E 1 CLAUS SØRENSEN
”Det var en plage for mig. Jeg kunne blive søsyg selv når 
kutteren lå tøjret til kajen. Bare lugten af dieselolie, gam-
melt havtøj og tjære fik min mave til at køre,” fortæller 
arne om sit arbejde som dæksmatros på museets kutter  
e 1 Claus sørensen. ”Dengang i 70’erne blev den le-
jet ud ofte i løbet af sommeren. Meget mere end den gør nu,” 
husker arne. ”I mange uger var den lejet ud to-tre dage om 
ugen til gymnasieklasser og lejrskoler og den slags.” 

kutteren blev også benyttet til at indsamle fisk, og her 
deltog arne også. ”Vi skulle engang ud og indsamle fisk. Det 
var lige i tobissæsonen. Men så ville skæbnen, at der blev 

varslet storm. Jeg kom ikke hjem før tre uger senere,” griner 
arne og uddyber. ”Først lå vi i otte-ni dage og fangede in-
genting. Stemningen ombord blev mere og mere trykket. Så 
kom den storm, og vi sejlede ind til Holland. Her lå vi i tre-
fire dage. Så skulle vi ud og fiske igen, men vi fangede stadig 
ikke noget. Så vi kom hjem efter tre uger med ingenting.” 

arne husker også hvordan en tur til limfjorden nær var 
gået galt for ham selv og en kollega, da de havde fået et hyt-
tefad med hajer til museet, som de skulle ud og hente i en 
lille robåd: ” Da vi havde fået hyttefadet på slæb og lige var 
kommet rundt om en pynt, kæntrede vi lige med ét. Da jeg 
kom op til overfladen, så jeg, at jollen havde rettet sig selv 
op igen, men én af åregaflerne var gået igennem Christians 

Arne Sørensen og kollegerne blev med tiden eksperter i fodring af 
sælunger, de såkaldte ”hylere”. Foto fra omkring 1980.

Museets første sejlende kutter hed oprindeligt S 49 DANA, men 
omdøbtes i 1971 til E 1 CLAUS SØRENSEN. Den afløstes i 1978 
af den nuværende kutter E 1.
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ene bukseben, så han hang fast med det ene ben opad og 
resten af kroppen under vand. Jeg måtte så svømme hen og 
hjælpe til, men det tog da noget tid for mig at få hans buk-
seben revet så meget i stykker, så han kunne komme fri. Det 
lykkedes dog heldigvis til sidst, så da Christian endelig fik 
hovedet oven vande igen, prustede og spyttede han ligesom 
en gammel sæl. Med møje og besvær kom vi da også op i 
båden igen, så vi kunne padle ind til kajen. Her sad der et 
par gamle fiskere og bødede deres garn – de kiggede noget 
efter os, mens de bappede på deres piber. De har sikkert haft 
noget at snakke om, da vi var sejlet videre.”

Sepiablæksprutterne
”Vi fik på et tidspunkt tilbudt nogle æg af sepiablæksprutte,” 
svarer arne på spørgsmålet om, hvad der har været noget af 
det største, han har oplevet i sit arbejdsliv ud over arbejdet 
med hylerne. ”Jeg syntes det var helt vildt spændende, og 
det lykkedes sammen med en pige vi havde i praktik den-
gang, og som var uddannet dyrlæge, at yngle med blæk-
sprutterne.” men udfordringen ved at yngle med sepiablæk-
sprutter er, at de er meget aggressive. der kan kun gå én 

han sammen med flere hunner. Hannerne måtte altså skilles 
fra, og arne måtte blive ekspert i at se forskel på han- og 
hunblæksprutter. ”Hannerne er normalt lidt større end hun-
nerne, men ikke altid. De er også mere farvestrålende, men 
heller ikke altid.” for at blive klogere på kønnet på blæk-
sprutterne iagttog arne og hans praktikant hver morgen se-
piablæksprutterne. når de fik øje på et individ, der kunne 
ligne en han, fangede de den, slog den ihjel og klippede den 
op. ”Så kunne vi se om den havde ovarier (æggestokke) el-
ler testikler i bughulen. Det blev vi simpelthen så dygtige til, 
at vi kunne sortere dem.” Projektet lykkedes og arne blev 
sammen med sine kolleger den første til at yngle med se-
piablæksprutter i danmark. På grund af pladsmangel blev 
sepiablæksprutterne dog nedprioriteret, da det nye akvarium 
blev bygget i 2002. ”De kræver altså en bundflade,” forkla-
rer arne og fortsætter: ”De kan heller ikke rigtig lide hin-
anden, så man skal have et akvarium, der er minimum 1½ 
gange 1½ meter på bunden.” 

Den lærenemme blæksprutte
i stedet for sepiablæksprutterne fik museet en anden type 
blæksprutte i akvariet, som arne kan fortælle om: ”Nu har 
vi en af de sydeuropæiske, ottearmede octopus gående – ja, 

Flytning af fisk fra det gamle saltvandsakvarium forud for ombyg-
ningen i 2001/2002. Fra venstre ses Arne Sørensen, René Mærsk 
og Michael Frandsen.

Thyge Jensen og Arne Sørensen, april 2002, under ombygningen 
af Saltvandsakvariet. 
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faktisk en der er tre år gammel, hvilket er helt usædvanligt 
i fangenskab.” den ottearmede blæksprutte bliver typisk to 
år i fangenskab, hvorfor akvariet allerede har fundet dens 
afløser. ”Det er vigtigt for os at have disse blæksprutter, for 
børnene ved jo, at vi har dem og vil gerne se dem. Den vi 
har nu, kan jo nogle kunster,” fortæller arne og fortsætter: 
”Hvis for eksempel den får et syltetøjsglas med en krabbe i, 
så kan den selv skrue låget af. Det tager faktisk kun en uges 
tid at lære en blæksprutte den slags. Det ser helt vildt sjovt 
ud, når den sidder der og skruer og skruer.”

”Vandmænd, dem laver vi selv.”
På museet bliver der i dag ikke længere avlet sepiablæk-
sprutter, men andre arter formerer sig fortsat i akvarierne. 
blandt andet udklækkes rokke- og hajæg. vandmænd bli-
ver også til flere i akvariet, men de kræver dog en del mere 
hjælp end andre dyr: ”Når en vandmand formerer sig, kan 
æg og sæd sætte sig til en polyp på havbunden, og der kan 
den faktisk sidde i flere år. Når den mener, at den er klar 
til at formere sig, så lagdeler den sig og afskyder en lille 
vandmand,” fortæller arne og beretter om museets måde at 

producere vandmænd på, hvilket viser sig ikke at være så 
lige til: ”Det, vi gør her i huset, er, at vi tager sådan en sten, 
hvorpå der sidder nogle af disse polypper, og så putter vi 
den i køleskab i op til et par måneder – altså uden nogen 
form for foder, men bare i vand. Så tror de, det er vinter. 
Når vi tager dem ud igen, og temperaturen stiger, så tror 
de, at det er forår.” men for vandmandspolypperne er dette 
kunstige årstidsskift ikke nok. ”Vi giver dem et par dråber 
kaliumiodid ned i vandet. Det får dem til at afskyde en hel 
masse små vandmænd.” vandmændene kan kun akkurat 
ses med det blotte øje, og de kræver helt særligt foder. ”De 
skal have nyudklækkede artiner, der er småbitte krebsdyr og 
disse artiner skal være beriget med nogle specielle fedtsyrer. 
Er de ikke det, vokser vandmanden helt forkert.” andre arter 
har arne og kollegerne også forsøgt at avle med, men det er 
ikke alt, der har været en ligeså stor succes som sepiablæk-
sprutterne og vandmændene.

Arbejdskultur og militærnægtere
om arbejdskulturen på museet tilbage i 70’erne husker 
arne: ”Det var næsten alle sammen unge mennesker, så der 
var masser af fest og ballade. Og dengang var det alminde-
ligt, at man mødtes til en øl kl. 11.” til spørgsmålet om ar-

Udveksling af dyr med andre zoologiske anlæg indgår også i 
arbejdet omkring Sælariet. Her er det sælen Ole, som i en særlig 
kasse flyttede fra sælariet i 2003.

I 1970’erne var ølpauser stadig en fast del af dagliglivet på en 
arbejdsplads som Fiskeri- og Søfartsmuseet. 
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bejdskulturen dengang havde betydning for arbejdsglæden, 
svarer arne bekræftende, men han mener også, det spillede 
ind at alle var bidt af deres arbejde.

museet tog dengang mange militærnægtere, og nogle 
var mere villige til at arbejde end andre. arne husker særligt 
en militærnægter, der ikke syntes at tage arbejdet så højti-
deligt: under fiskeriudstillingen går der en lang gang, og 
her var han sat til at male. ”Men det gad han ikke,” fortæller 
arne. ”Så han havde slæbt en madras med derned, og så sad 
han og røg en ordentlig pot hash dernede.” det gik heller 
ikke hverken værre eller bedre, end at militærnægteren faldt 
i søvn og først vågnede om aftenen, da museet var lukket. 
”Det var jo helt mørkt, og han havde ikke nogen lommelyg-
te, så det må have været ret traumatisk for ham,” siger arne. 
”Han fik jo startet tyverialarmerne og politiet kom. Og di-
rektøren Hjorth Rasmussen måtte ud og genkende ham.”

Heldigvis var det ikke alle militærnægtere, der skabte så 
store problemer. andre var til stor gavn for museet. ”Vi hav-
de en, der var her under den første store sældød i slutningen 
af firserne. Han hjalp til med at samle de døde sæler ind. 
Jeg tror han samlede omkring 400,” beretter arne. ”Han 
var bare ikke en pivskid. Han rodede rundt med alle de der 

rådne dyr,” fortsætter arne. ”Han stank jo helt vildt, og vi 
ville ikke have ham ind i frokoststuen. Men det var han fuld-
stændig ligeglad med. Der er jo nogen, der bare kan tage 
sådan noget,” slutter arne af med en vis respekt i stemmen. 

Tyve på kontoret og dueunger på skrivebordet 
– anekdoter fra museet
fra de 40 år, arne har arbejdet på museet, har han mange sjo-
ve historier og anekdoter, men han husker særligt én episode: 
da Horst meesenburg og svend tougaard i museets tidlige 
år delte kontor, var der altid et forfærdeligt rod. ”Engang 
havde vi haft indbrud, så jeg blev tilkaldt til midt om natten 
for at gå en tur rundt med en politibetjent for at se, hvor ty-
vene havde været. Da vi kom ind på de førnævnte biologers 
kontor, sagde politibetjenten: ”Her har tyvene i hvert fald 
været” Jeg måtte dog forklare ham, at sådan så der altid ud.” 

det var da også dette rod, der lå til grund for en anden 
historie, som arne kan fortælle: ”Meesenburg kunne også 
godt lide at spise dueunger, så engang havde han lavet en 
aftale med én af de militærnægtere, som vi havde ansat, om 
at levere nogle stykker. Denne militærnægter havde nemlig 

Til sin 50 års fødselsdag fik Arne Sørensen sit helt eget ”akva-
rium” i gave.

I 2013 fik Arne Sørensen tildelt Dronningens fortjenstmedalje i 
sølv som en anerkendelse af sine 40 år på museet.
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brevduer som hobby. En dag kom militærnægteren så til 
mig med en indkøbspose med ét eller andet i. Han spurgte, 
om jeg ikke lige kunne give den til Meesenburg.” arne, der 
ikke vidste hvad der var i posen, lagde den bare på meesen-
burgs skrivebord. meesenburg lagde ikke mærke til posen 
og dyngede bare bunker af papirer ovenpå. efter nogle uger 
begyndte det at lugte, men det tænkte tougaard og meesen-
burg ikke videre over. ”Efter en fem-seks uger løb Meesen-
burg en dag på militærnægteren, som spurgte, om han havde 
fået spist duerne. Meesenburg mente ikke at have fået nogle 
duer, og det var først, da militærnægteren fortalte, at han 
havde afleveret dem til mig, og Meesenburg havde fået fat i 
mig, at jeg kunne gå med ham over og finde posen frem på 
hans skrivebord. Det var virkelig ulækkert, og så var det jo 
ikke så sært, at det lugtede derinde.”

40 år på museet
alt i alt kan arne se tilbage på 40 spændende år på museet. 
Han fortrød aldrig, at han ikke blev indenfor elektrikerfaget. 
”Hvis jeg endelig skal sige noget, så har de sidste 10-15 
år ikke været så spændende som de første mange år.” da 
akvarieteknikken blev computerstyret blev arnes opgaver 
anderledes. med ombygningen af akvariet i 2002 overtog 
arne ansvaret for al teknik i huset: ”Jeg tror, der er mere end 
50 enheder, der kan sende en SMS-alarm til mig. Derudover 
er der jo også tyveri- og brandalarmer. Alle disse forskellige 
alarmer tikker jo ind døgnet rundt – også hjemme i priva-
ten.” det var arbejdet med dyrene, der trak, mere end det var 
den daglige tekniske drift, som også involverede stoppede 
toiletter og dryppende vandhaner. 

gennem de 40 år på museet fyldte arbejdet med hylerne 
meget. selv om pionerarbejdet med sepiablæksprutterne, 
udfordringerne på kutteren e 1, tvangsfodringen af jyllands 
mini Zoos pelssæler og træningen af den ottearmede blæk-
sprutte også var uforglemmelige minder fra et langt arbejds-
liv, fyldte de små sælunger ikke kun arnes arbejdstid. de 
fik lov at komme med hjem og gå i en hundegård, og arne 
valgte at flytte tættere på museet for lettere at kunne komme 
ned og fodre de sæler, der ikke fulgte med hjem. et arbejde, 
der helt tilfældigt kom i stand efter en periode som militær-

nægter, viste sig at blive et kald. ”Personligt gik jeg helt vildt 
op i det, for arbejdet med dyr var noget, det passede mig 
godt. Vi var bidt af vores arbejde. En flok ildsjæle.”  

Summary
“Jellyfish – we make them ourselves”. Aquarium manager 
Arne Sørensen on 40 years at the Fisheries and Maritime 
Museum
 on 28 february 2015, the fisheries and maritime muse-
um said farewell to its aquarium manager and loyal employ-
ee of 40 years, arne sørensen, who decided to resign and 
enjoy his retirement after a long and eventful working life – a 
working life full of challenges, successes, a high level of job 
satisfaction and numerous anecdotes which are gathered in 
this article for a portrait of a person with true commitment. 
the article is based on an interview in january 2015.

Ida Christine Jørgensen (f. 1989)
Historiker, cand. mag. fra københavns universitet 2014. 
marinarkæologistuderende ved syddansk universitet i es-
bjerg og videnskabelig medarbejder ved fiskeri- og søfarts-
museet fra 2014.

Arne Sørensen og akvarietekniker René Mærsk arbejdede sammen 
i de sidste 20 år af Arnes lange karriere på museet. Foto fra 2013.
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Deltagere i Vadehavsforeningens 50-års jubilæum former tallet 50 på stranden ved Holwerd aan Zee. Venligst udlånt af Den hollandske 
Vadehavsforening.
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Vadehavsforeningen fylder rundt

Af Charlotte Jensen

Den 15. juni 1965 bringer den hollandske avis de Telegraf 
et læserbrev, der kritiserer den hollandske regerings aktu-
elle planer om at inddige en del af Vadehavet. Indlægget, 
der er skrevet af den kun 16-årige Kees Wevers, kalder til 
kamp for beskyttelsen af Vadehavets naturværdier og opfor-
drer til skabelsen af en forening, der kan påtage sig denne 
opgave. Dette bliver starten på Den Hollandske Vadehavs-
forening, der i efteråret 2015 kunne fejre sit 50-års jubi-
læum. I anledning af jubilæet er Kees Wevers historie blevet 
genfortalt flere gange i de hollandske medier, men på trods 
af det trilaterale samarbejde om Vadehavets forvaltning 
er festlighederne gået mere eller mindre upåagtet hen 
i Danmark. Dette vil jeg i denne artikel forsøge at råde 
bod på ved kort at fortælle lidt om Vadehavsforeningens 
oprindelse, dens idegrundlag og arbejde, herunder hvilken 
betydning foreningen har haft for beskyttelsen af det danske 
vadehavsområde.1

Kees Wevers – en dreng gør oprør 
torsdag den 10. juni 1965 skriver den hollandske avis de 
telegraf, at den frisiske provinsregering planlægger et stor-
stilet inddigningsprojekt ved øen ameland. ifølge avisen 
vil provinsen med støtte fra den hollandske stat bygge to 
dæmninger, der skal forbinde øen med fastlandet for derved 
at forbedre adgangsvejene til øen og skabe en bedre digesik-
kerhed. Projektet, der omtales som projekt grote Wadden-
plan, betyder, at cirka 14.000 hektar af vadehavet kan ind-
dæmmes. Heraf skal cirka 5.000 hektar ifølge planen bruges 
til nyt landbrugsjord, mens et nyt ”unikt naturområde” be-
stående af skovarealer skal etableres i resten. formålet er at 

skabe et storstilet rekreationsområde, der kan trække turister 
til området, hvorfor der i planerne også indgår overvejelser 
vedrørende bedre togforbindelser til baglandet.2 

artiklen læses imidlertid med bekymring af den 16-åri-
ge kees Wevers, der er på besøg hos sin mormor og morfar 
i groeningen. kees har et par år forinden været med sine 
forældre på ferierejse i alperne, hvor han så voksne mænd 
klatre og trekke i bjergene, mens han selv måtte blive på 
hotellet på grund af sin beskedne alder. Han drømmer stadig 
om at kunne udfordre sig selv i alperne, men i mellemtiden 
er han faldet over en bog, der beretter om muligheden for 
lignende oplevelser lige her, hvor hans bedsteforældre bor. 
bogen handler om den specielle vadehavssport, wadlopen 
eller vadevandring, og den beskriver de udfordringer, der 
møder den entusiastiske vandringsmand, når han stiler ud 
over vadehavets flade vader med kurs mod én af øerne. be-
skrivelserne af lange strabadserende vandringer kombineret 
med faren for pludselig springflod og havgus, hvor man kun 
kan orientere sig ved hjælp af kompas, minder kees Wevers 
om de fascinerende fortællinger fra alperne, og han beslut-
ter, at det vil han prøve. Han vil være wadloper. nu læser 
han så pludseligt, at man vil inddæmme noget af vadehavet 
og dermed ødelægge dets utæmmede karakter. kees Wevers, 
der er medlem af en ungdomsnaturorganisation, kender lidt 
til den store hollandske inddæmningsplan, het Deltaplan,3 
der blev sat i værk efter de store oversvømmelser i 1953, og 
han frygter, at planerne for ameland kun er ét skridt i en ud-
vikling, der sigter mod at inddige hele det hollandske vade-
hav. Hvis dette sker, vil hans drømme om at prøve sig selv af 
imod naturens kræfter måske aldrig blive til virkelighed, og 
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kees Wevers beslutter sig derfor til at gøre noget. Han skri-
ver et læserbrev til avisen De Telegraf, der bliver trykt fem 
dage efter, den 15. juni 1965. i læserbrevet opfordrer han 
til at bevare vadehavet – ”et af de vigtigste naturområder i 
verden” – og foreslår, at man i denne forbindelse går sam-
men og opretter en ”forening til beskyttelse af Vadehavet”.4 
da pressen opdager, at forfatteren til læserbrevet blot er 16 
år, fanger historien deres interesse, og i ugerne efter portræt-
terer fl ere af de lokale aviser denne ”dreng”, der på egen 
hånd har taget initiativ til at starte en forening til beskyttelse 
af det hollandske vadehav5.

artiklerne skaber opmærksomhed om sagen, og kees 
Wevers bliver i de efterfølgende uger kontaktet af tre perso-
ner, der er interesserede i at støtte projektet. Wevers, der er 
bevidst om sin ringe alder og behovet for, at nogle voksne 
går ind og hjælper ham, fortsætter imidlertid med at skrive 
små indlæg i de nordhollandske aviser, samtidigt med at han 
kontakter en række personer direkte, heriblandt forfatteren 
til bogen om vadevandring, jan abrahamse, der siden bli-
ver en central person i etableringen og udviklingen af vade-
havsforeningen. da sommeren er ovre, er antallet af interes-
serede oppe på knap 20, og kees Wevers beslutter, at tiden 
er inde. Han udvælger en håndfuld mænd, der i hans øjne 
vil være gode repræsentanter for en forening til beskyttelse 
af vadehavet, og den 17. oktober 1965 afholder Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, på dansk vade-
havsforeningen, stiftende generalforsamling i lejede lokaler 
på Hotel Zeezicht i Harlingen.6 

Vadehavsforeningen – et barn af sin tid 
kees Wevers opråb rammer en tone i tiden. efterkrigstiden 
i europa har været præget af stor fremskridtsoptimisme og 
en økonomisk vækst, der på det personlige plan har gjort det 
muligt for de fl este at erhverve sig tidens nye forbrugsgoder 
såsom tv, køleskab og ikke mindst egen bil.7 industrialise-
ringen har imidlertid en bagside, der er begyndt at vise sig i 
form af forurening og nedslidning af omgivelserne. i usa 
har rachel Carson i 1962 udgivet bogen ”Silent Spring”, 
der er en harsk kritik af industrisamfundets brug af farlige 
kemikalier, og også i europa er de første røster begyndt at 
tale om det nødvendige i at vende tilbage til et mere auten-
tisk og naturligt liv.8 

i vadehavet er fl ere forskere inde på lignende tanker. en 
af dem er den senere meget indfl ydelsesrige marinbiolog og 
økolog Wim Wolf, der melder sig ind i vadehavsforeningen 
i umiddelbar forlængelse af kees Wevers opråb. Her for-
klarer han, hvordan de hollandske forskere dengang så på 
vadehavet: “Vi anså Vadehavet for at være et af de meget få 
områder i landet, der stadig var mere eller mindre naturligt, 
med tidevandets naturlige kræfter, bølgerne og strømmene, 
der formede landskabet, de kraftige understrømme, betin-
gelserne for planter og dyr, osv. Vores opfattelse var, at vi 
skulle forsøge at opnå så naturlig en situation som muligt 
og ikke blande os i tidevandet eller strømmene, og så skulle 
vi selvfølgelig fjerne forureningen osv.”9

reelt vidste man på dette tidspunkt kun lidt om vade-
havets økologi, men man anede, at området spillede en stor 
rolle som fourageringsområde for trækfugle og som yngle-
område for nordsøens fi skebestande. i begyndelsen hand-
lede det derfor både om at redde det, der var, inden det blev 
for sent, samt om – som en del af denne proces – at få de 
naturlige processer beskrevet og deres betydning formidlet 
til de lokale og nationale politikere, samt til offentligheden. 
forskernes opfattelse af vadehavets værdi deles af vade-
havsforeningen, der i sin formålsparagraf skriver: 

”Foreningen er forpligtet til at bevare, genoprette og for-
valte naturen, landskabet og miljøet, samt de økologiske og 
kulturelle værdier i Vadehavsområdet på en ordentlig måde, 
herunder betragte de nordlige og vestlige havområder som 

Logo for 50-års jubilæet 
med mottoet ”Wijs met 
de Waddenzee”.
Venligst udlånt af Den hol-
landske Vadehavsforening.
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uerstattelige og enestående naturreservater. Foreningen har 
også til formål at fremme interessen for disse områder og i 
sin praksis gå ud fra den erkendelse, at mennesket er en del 
af økosystemet”10

foreningens arbejde går altså på to ben: dels ønsker 
man at bevare det, man opfatter som ”uerstattelige” natur-
værdier, dels ønsker man at sprede interessen for området. 
dobbeltheden afspejler sig i foreningens motto: ”Wijs met 
het Wadden Zee”, der spiller på det hollandske ord wijs’ 
dobbelte betydning som på den ene side vis eller klog og på 
den anden side at være stolt af noget. budskabet er, at man 
skal være fornuftig i omgangen med vadehavet, men også at 
denne relation bør være båret af en kærlighed til og stolthed 
over området. beskyttelsen af vadehavet er med andre ord 
ikke kun begrundet i videnskabelige argumenter om øko-
systemets udstrækning og sundhedstilstand. den inkluderer 
også en følelsesmæssig dimension, der tilbyder den, der går 
ind i dette arbejde, en særegen og positiv identitet. iden-
tifikationen med ”natursagen” er populær i 1970’erne, og 
foreningen får snart mange medlemmer,11 specielt blandt de 
unge og veluddannede i de hollandske storbyer, der søger 
mod naturen som en del af opgøret med det, de oplever som, 
forældregenerationens materialistiske værdier og levevis.12 

vadehavsforeningen er en græsrodsorganisation, en så-
kaldt ngo, og som sådan baseret på sine medlemmer. en 
stor del af dens arbejde handler således om at informere og 
servicere medlemmerne. men det er også en forening, der 
hurtigt forstår, at det kræver politisk indflydelse at nå de 
mål om et beskyttet vadehav, som den har sat sig. op igen-
nem 1970’erne arbejder vadehavsforeningen således på at 
opbygge et image som en seriøs og velinformeret organi-
sation, og ved at deltage i så mange politiske organer som 
muligt søger den samtidigt at demokratisere de politiske be-
slutningsgange, så naturorganisationernes stemme vil blive 
taget med på råd.13 

igen hjælpes foreningen på vej af det politiske klima. i 
1973 kommer en venstreliberal regering til magten i Hol-
land, og den nedsætter i 1974 en kommission, ”meyer-
kommissionen”, der skal undersøge moderniseringsbestræ-
belsernes indflydelse på vadehavets økologiske ve og vel. 

kommissionen foreslår, at man skaber en offentlig instans, 
der skal samle trådene, og vadehavsforeningen slår i denne 
forbindelse til lyd for, at der nedsættes et vadehavsråd be-
stående af ”repræsentanter fra de lavere myndigheder, de 
enkelte natur- og miljøbeskyttende organisationer og viden-
skaben,”14 der skal sikre, at indsatsen for vadehavet koordi-
neres indtil en endelig international forvaltning kan falde på 
plads. dette råd, ”Raad vor de Wadden” eksisterer stadig, 
og hele ideen med et forum af interessenter, der diskute-
rer vadehavets forvaltning, er siden blevet adopteret både i 
danmark og de tyske delstater, slesvig-Holsten, Hamborg 
og nedersaksen, således at alle berørte områder i dag har et 
rådgivende udvalg for vadehavet. 

Politiske mærkesager
i forlængelse af kees Wevers opråb er den første opgave, 
som vadehavsforeningen kaster sig over, at forhindre yder-
ligere inddigning af det hollandske vadehav. Planerne er, 
som kees Wevers forventede, del af den større deltaplan, 
der skal hindre en gentagelse af katastrofen i 1953, hvor 
mere end 1800 mennesker druknede15. opbakningen til den-
ne plan er stor i lokalbefolkningen, hvor sikkerhed opleves 
som tidens absolut vigtigste politiske spørgsmål. samtidigt 
hilses udsigten til mere landbrug og øget turisme velkom-
men, idet begge tiltag forventes at kunne bidrage til en bedre 
økonomi i vadehavsområdet. trods store gasfund i vadeha-
vet er området stadig forholdsvist fattigt,16 og mange er del-
vist afhængige af de ressourcer (fisk, muslinger, æg mv.), 
som de kan hente i naturen som supplement til en beskeden 
husholdning17. nu kommer der så en forening, der ikke blot 
advokerer for, at dæmningsbyggeriet skal indstilles, men 
hævder, at flere af de menneskelige aktiviteter i området 
kan være skadelige for naturens økosystem, og at de derfor 
bør om ikke standses så i det mindste begrænses. resultatet 
er, at der ret hurtigt opbygges et modsætningsforhold mel-
lem vadehavsforeningen og store dele af de lokale sam-
fund, specielt på øerne. spændingerne bliver ikke mindre, 
da vadehavsforeningen i slutningen af 1970’erne begynder 
at bruge retssager som middel til at opnå sine mål.18 ifølge 
daværende, nu afdøde, jurist i vadehavsforeningen, karel 
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van der Zwiep, er den juridiske tilgang imidlertid nødven-
dig for at standse den igangværende udvikling: ”Vi ønskede 
at skabe en offentlig bevidsthed om, at dette ikke var et om-
råde, der skulle udvikles men tværtimod beskyttes på grund 
af dets høje økologiske værdi. Men ingen vidste på dette 
tidspunkt hvor værdifuldt et område, der var tale om, og 
alle mulige interesser ønskede at udvikle det på deres måde: 
Økonomiministeriet ønskede at trække drænrør, landbruget 
ville have mere jord, militæret mente, at det var et godt sted 
at afholde øvelser osv. Alle kunne gøre, hvad de ville. Fordi 
de så på området som et område, der ikke var udviklet, øn-
skede de hver især at udvikle det på deres måde.”19  ved at 
afprøve de forskellige aktiviteters lovlighed i det holland-
ske retssystem tvinger vadehavsforeningen staten til at tage 
stilling til, hvordan vadehavet skal forvaltes, og efterhånden 
udarbejdes en samlet retspraksis for området. 

men de juridiske kampe tager tid. kampen om ameland-
området varer indtil begyndelsen af 1980’erne, og under-
vejs er andre problemer kommet til, herunder spørgsmålet 
om færdsel i området i forbindelse med turisme, fiskeri og 
forskellige former for fangst og indsamling. et andet punkt 
er den tiltagende forurening, der truer vadehavets fiske- og 
sælbestande. kilderne til forureningen er mange og forskel-
ligartede, men i tilbageblik fremhæver flere af foreningens 
medarbejdere den voldsomme forurening, der dengang 
strømmede ind i vadehavet fra den tyske flod rhinen. flo-
den agerede spildevandsudløb for mange af de største tyske 
industrivirksomheder, og op gennem 1980’erne var floden 
desuden udsat for en række kemikalieudslip, der betød, at 
den endte med at være ”så forurenet, at du uden videre 
kunne fremkalde en film, hvis du dyppede den i vandet.”20 i 
modsætning til kampen mod inddigning, der var præget af 
store holdningsforskelle og derfor trak ud i mere end et årti, 
er kampen mod forureningen imidlertid lettere at opnå støtte 
til. Holland etablerer på linje med de to andre vadehavslande 
forholdsvis hurtigt et ministerium til bekæmpelse af forure-
ning,21 og også de lokale beboere, erhvervsfiskere og rekre-
ative brugere af vadehavet er på linje med en lang række 
naturvidenskabelige forskere enige med foreningen i denne 
sag. det lykkes derfor relativt hurtigt at nedbringe forure-

ningen væsentligt, selvom dette problem vedbliver at være 
et sagsområde, hvor indsatsen kan forbedres, også i dag.22

op gennem 1990’erne kaster vadehavsforeningen sig 
over en lang række nye sager. en af de største kampagner 
er rettet mod det industrielle hjertemuslingefiskeri, som for-
eningens biologer mener ødelægger vadehavets muslingebe-
stande og hele økosystem. efter en række år og et forløb, der 
involverer både fiskeriets organisationer, naturaktivister23, 
medier, forskningsinstitutioner, den hollandske regering og 
eu, ender det med, at fiskerne i 2004 må acceptere at lukke 
eller omstille deres produktion til et mere bæredygtigt, ma-
nuelt fiskeri.24 i en anden af foreningens gamle hjertesager, 
kampen mod gasudvinding i den hollandske del af vadeha-
vet, har foreningen imidlertid endnu ikke haft held med at få 
sin politik igennem. vadehavsforeningen er principielt imod 
etableringen af industrielle anlæg i et naturområde som va-
dehavet, og derudover frygter den, at gasudvindingen vil 
føre til forurening og en sænkning af havbunden, der vil 
ødelægge det særegne landskab. spørgsmålet er imidlertid 
omstridt, også inden for videnskabelige kredse,25 og det er 
i dag den hollandske stats officielle politik, at gassen bør 
udnyttes, blandt andet med henblik på at finansiere den øko-
nomiske udvikling af vadehavsområdet, der i Holland såvel 
som i de to andre vadehavslande ses som et udkantsområde, 
der slås med arbejdsløshed og en aldrende befolkning.26

Natur, menneske og livsstil
de to sager afspejler hver på deres måde en forandring i det 
politiske klima efter årtusindskiftet, som foreningen må for-
holde sig til. blandt andet er tiden løbet fra et syn på lokale 
borgere og brugere, som nogen, der kun skal oplyses og ikke 
inddrages. allerede fra midten af 1990’erne er vadehavsfor-
eningen da også fortaler for øget lokal inddragelse,27 men 
denne ambition er ikke altid let at forene med ønsket om at 
beskytte naturen i vadehavet. dilemmaet vil nok altid bestå, 
men bestræbelserne på at finde en mere dialogpræget kurs 
vinder gradvis frem internt i foreningen i takt med, at idea-
let om det ”oprindelige” og ”naturlige” vadehav mere eller 
mindre opgives til fordel for et ønske om en bæredygtig ud-
vikling, hvor der er plads til både mennesker og natur. 
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 da jeg i 2005 taler med Hans revier, mangeårig med-
arbejder og på dette tidspunkt fungerende leder af vade-
havsforeningen, anerkender han, at fortidens diger og dæm-
ninger, ligesom øerne, der i dag holdes kunstigt på plads af 
sandfodring, i nogen grad tæmmer det økologiske systems 
naturlige processer. alligevel mener han, at vadehavet tilby-
der mennesket nogle oplevelser og overraskelser, som andre, 
mere kulturprægede naturområder ikke gør: “Økosystemet 
er ligeglad med, om det er inddiget eller ej, men (…) de na-
turlige processer har en meget høj grad af uforudsigelighed. 
Man ved aldrig, hvad der vil ske lige om lidt, og heri ligger 
efter vores opfattelse Vadehavets naturlige værdi.” 28 

denne forståelse af naturens værdi som noget, der i bund 
og grund er begrundet i menneskelige værdier, fører allerede 
i slutningen af 1990’erne over i en optagethed af, hvad det 
egentligt er, vi mennesker søger i naturen. Hvad er det ved 
den forholdsvis uspolerede natur, der gør, at vi mennesker 
gerne vil være i den? Hvad er det, der får os til at føle, at 

En ung mand kalder til kamp for Vadehavet.
Venligst udlånt af Kees Wevers.

vi her oplever noget ganske særligt, som vi ikke kan fi nde 
i andre livssammenhænge? spørgsmålene er fi losofi ske og 
ikke lette at besvare entydigt, men pointen er, at vadehavs-
foreningen, med refl eksioner som disse, gradvis bevæger sig 
væk fra en forståelse af naturen som en særskilt sfære uden 
for mennesket og over i en mere inkluderende retning, hvor 
variabler som kultur og identitet i højere grad tillægges en 
betydning i naturbeskyttelsesarbejdet.29

udviklingen kan blandt andet ses i medlemsbladet, Wad-
den Magazine, der i dag formidler et billede af vadehavet 
som både natur og livsstil. Hvor de første numre af det oprin-
delige medlemsblad Wadden Bulletin primært beskæftigede 
sig med naturens økologi og de frem- og tilbageskridt, som 
ud fra foreningens synspunkt kunne observeres i forvaltnin-
gen af vadehavet, maler det nuværende medlemsmagasin 
med en noget bredere pensel.30 Populærvidenskabelige artik-
ler om fuglearter, der kan ses i området, sælernes sundheds-
tilstand og fi skeriets historiske udvikling, præsenteres side 
om side med oplysninger om gåture i området, aktiviteter i 
anledning af vadehavets udpegning som verdensarv, histori-
er om lokale kunstnere eller opskrifter på stillehavsøsters og 

Vadehavsforeningens blad ”Wadden Magazine”. 
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optik. allerede kees Wevers forstod, at vadehavets natur-
værdier skulle ses i et globalt perspektiv, og arbejdet med 
at bevare området har fra starten været underlagt en global 
environmental diskurs. 

allerede i 1960 påpeger den internationale komite til 
beskyttelse af fugle (iCbP), at de hollandske vader er et af 
de sidste tilbageværende væsentlige raste- og rugeområder 
for en række trækfugle i europa,32 hvilket i 1962 følges af 
en generel opfordring fra iCbP, den internationale union 
for konservering af naturen (iuCn) og det internationa-
le forskningsbureau for vandfugle (iWrb) til at beskytte 
vådområder ”af betydning for menneskeheden” mod afvan-
ding.33 i 1965 kommer så kees Wevers opråb i den holland-
ske presse, der fører til dannelsen af vadehavsforeningen, 
og samme år dannes den hollandske arbejdsgruppe for va-
dehavet, der Werkgroup Waddengebiet, der er et nationalt 

kvellersuppe. endeligt tilbydes læseren diverse merchandise 
med vadehavsforeningens logo, hvilket ud over at bidrage 
til foreningens økonomi hjælper den til at understrege det 
identitetsmæssige element i et medlemskab af foreningen. 
et specielt afsnit er tilegnet børnesektionen ”WAD4U”, der 
i ord og billeder fortæller om børn, der vandrer på, graver i, 
tegner, fotograferer eller på anden vis interagerer med vade-
havets plante- og dyreliv. børnene introduceres hermed til 
en livsstil i og med vadehavet, hvilket foreningen håber, kan 
være med til at sikre vadehavets beskyttelse i fremtiden.

Vadehavet – et naturområde af global interesse 
vadehavsforeningens formål var (og er stadig) at oplyse den 
hollandske befolkning om vadehavets særegne naturkvali-
teter og behovet for dets beskyttelse,31 men det varer ikke 
længe inden den nationale tilgang suppleres af en trilateral 

Eksempel på indlæg i bladet, der henvender sig til børn.
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netværk af hollandske videnskabsmænd med interesse for 
området. Året efter, i 1966 indskærpes den hollandske stat 
i forbindelse med det andet europæiske møde om ”Wild-
fowl Conservation”, at den har et ”internationalt ansvar” 
(endnu blot overfor nord- og østeuropa) for at bevare ”Va-
dehavets exceptionelle biologiske værdi … som et yngle- og 
rasteområde”,34 og i 1971 er vadehavet med på ramsar-
konventionens liste over de fuglemæssigt mest betydnings-
fulde vådområder i verden.35 

lignende formuleringer gentages og udbygges herefter 
på den ene internationale konference efter den anden i takt 
med, at en global natur- og miljødiskurs etableres og cemen-
teres i den europæiske offentlighed.36 dette får i 1972 den 
hollandske stat til at bede iuCn om at lave et udkast til en 
trilateral forvaltningsmodel for vadehavet, og i 1974 tager 
den yderligere initiativ til oprettelsen af et formelt trilate-
ralt samarbejde på regeringsniveau. På grund af en politisk 
fodfejl37 afvises dette i første omgang af den tyske regering i 
bonn, men forhandlingerne fortsætter i kulisserne, og i 1978 
afholdes den første trilaterale regeringskonference om vade-
havet i den hollandske hovedstad den Haag. de tre nationale 
ministre enes her om, at ”udveksle informationer” om om-
rådet, hvilket med vedtagelsen af ”den fælles deklaration” 
i 1982 i københavn udvides til en aftale om, at ”koordinere 
implementeringen af de naturdirektiver, som Det Europæi-
ske Fællesskab er begyndt at udstede.”38 lige siden er va-
dehavet fra den Helder i Holland til Ho bugt i danmark 
søgt forvaltet inden for det trilaterale regeringssamarbejde, 
og vadehavsforeningen har på linje med grønne ngoer fra 
de to andre vadehavslande siddet med som observatør i det 
trilaterale regeringssamarbejde i mange år. i dag har de en 
rådgivende plads i den trilaterale vadehavsbestyrelse.39 

Vadehavsforeningens betydning for 
den danske vadehavspolitik
i Holland bliver vadehavet forholdsvis hurtigt et nationalt 
politisk spørgsmål, hvorimod den offentlige opmærksomhed 
er langt mindre i både tyskland og danmark. for at realisere 
målet om et samlet vadehav, erkender vadehavsforeningen 
og den hollandske verdensnaturfond (WWf-Holland) i mid-

ten af 1970’erne, at det er nødvendigt at bidrage til en mobi-
lisering af de grønne interesser i de to andre vadehavslande. 
da WWf, anført af sin populære præsident prins bernhard 
af nederlandene, lykkes med at skaffe de fi nansielle midler, 
doneres disse derfor til opbygningen af lokale afdelinger af 
WWf i henholdsvis bremen, Husum og esbjerg. 

i danmark lægges opgaven i hænderne på biolog svend 
tougaard, der i 1968 er blevet ansat ved fiskeri- og søfarts-
museet i esbjerg. tougaard og hans kollega Horst meesen-
burg bliver i 1972 kontaktet af førnævnte jan abrahamse 
fra vadehavsforeningen, der ønsker at lave en bog om hele 
vadehavet. bogen ”Vadehavet – et dansk-tysk-hollandsk 
vadehavsområde” udkommer i 1976 og bliver på mange 
måder en milepæl for det trilaterale samarbejde. bogen, der 
præsenteres som ”et forsvar for bevarelsen af et enestående 
internationalt naturområde,”40 samler al tilgængelig viden 
om vadehavet på daværende tidspunkt og præsenterer for 
første gang ideen om et transnationalt vadehav for en trila-
teral offentlighed. set i tilbageblik er dens største betydning 
dog formentligt, at arbejdet med at lave den samler forskere 
fra de tre lande i et arbejdsfællesskab, der bliver begyndel-

Den første fæl-
les Vadehavsbog 
udgivet i alle tre 
lande i 1976.
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sen til det vadehavsnetværk, der eksisterer den dag i dag, og 
som over årene har haft uvurderlig betydning for den førte 
vadehavspolitik i alle tre lande.41

for svend tougaard betyder mødet med jan abrahamse 
helt konkret, at han får kendskab til den hollandske vade-
havsdebat, hvilket gør ham mere bevidst om de politiske 
dimensioner i den eksisterende naturforvaltning, også i 
danmark. da sagen om det fremskudte dige42 tager fart 
i midten af 1970’erne, vælger svend tougaard således at 
etablere en lokal vadehavsgruppe, der kan repræsentere det 
lokale synspunkt udadtil. tougaard kan dog ikke se behovet 
for at skabe en helt ny forening som den hollandske vade-
havsforening, for, som han siger: ”Vi havde jo foreninger 
nok.”43 i stedet vælger han i 1976 at etablere den danske 
vadehavsgruppe som en paraplyorganisation, der kan samle 
de eksisterende erhvervs- og brugerforeninger i et forplig-
tende samarbejde. Håbet er at etablere et forum, der gennem 
intern diskussion og afklaring kan finde fælles fodslag om 
de væsentligste punkter, således at man kan undgå medi-
ernes politisering, der ellers, ifølge tougaard, ofte blokerer 
for ethvert forsøg på konstruktivt samarbejde. Hvor den 
hollandske vadehavsforening af og til bliver beskyldt for at 
være elitær, er svend tougaards projekt altså mere folke-
ligt, men inspirationen fra vadehavsforeningen fornægter 
sig ikke. den danske vadehavsgruppe adopterer både va-
dehavsforeningens karakteristiske logo med en stor rund, 
rød sol og en stiliseret fugl44, der flyver mod horisonten, og 
dens motto, der i den danske oversættelse ”Værn Vadeha-
vet” kommer til at pryde gruppens brevpapir45. gruppen var 
i mange år en toneangivende deltager i det danske vadehavs-
arbejde, og den er siden blev set som en model for inddra-
gelsen af lokale interessenter i naturforvaltningsspørgsmål. 

svend tougaard lægger aldrig skjul på sine egne hold-
ninger til naturbeskyttelse. Han deltager ivrigt i det trila-
terale videnskabelige samarbejde, og vadehavsgruppen 
indgår – i de første år som oftest repræsenteret ved davæ-
rende dansk koordinator for gruppen, john frederiksen − i 
de grønne ngoers trilaterale netværk, det ”internationale 
koordinationsteam” eller som det senere kom til at hedde 
”Wadden Sea Team”. denne gruppe hjælper ikke kun den 

politiske diskussion og det diplomatiske samarbejde på vej 
med kommentarer til den officielle regeringspolitik via de 
såkaldte ”Statement of Concerns”. de organiserer også 
kampagner og aktioner som fælles skibstogter og cykelture 
til regeringskonferencerne med henblik på at lægge et of-
fentligt pres på ministrene og påvirke den førte vadehavs-
politik. det er også denne gruppe, der i 1985 kommer med 
ideen til et fælles vadehavssekretariat, der efterfølgende 
placeres i Wilhelmshaven i tyskland.46

set i et mere overordnet perspektiv betyder vadehavsfor-
eningens interesse for det danske vadehav, at der kommer 
en større bevidsthed om områdets naturværdier i lokalom-
rådet, at de danske aktivister får mulighed for at trække på 
den erfaring, som deres hollandske kolleger allerede har hø-
stet i kampen om vadehavets beskyttelse, og endeligt at de 
herved for mulighed for at påvirke den samlede, trilaterale 
forvaltningsindsats. 

50 år og hvad så? 
man skulle måske tro, at vadehavsforeningens medarbej-
dere efter 50 års indsats for vadehavets beskyttelse og med 
udnævnelsen som unesCo verdensarv i 200947 kunne 
pakke sammen i sikker forvisning om, at vadehavet herefter 
vil klare sig fint uden deres hjælp. men spørger man med-
arbejderne selv, er beskyttelsen af vadehavet et arbejde, der 
aldrig kan gøres helt færdigt. der er både gamle problemer 
som gasudvindingen og nye udfordringer såsom klimafor-
andringer og invasive arter, der potentielt kan true vadeha-
vets økosystem. der er nok at tage fat på.

Som Holland så Danmark – 
logoet for Den danske Vade-
havsgruppe. Venligst udlånt 
af Svend Tougaard.
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ud over sit traditionelle fokus på viden, politisk indfly-
delse og medlemspleje, forsøger vadehavsforeningen derfor 
også at gå nye veje. den har siden 2001 taget del i det trila-
terale vadehavsforum, hvor naturorganisationer mødes med 
forskellige erhvervs- og brugerorganisationer med henblik 
på i fællesskab at finde frem til bæredygtige løsninger på va-
dehavsområdets økonomiske, sociale og økologiske udfor-
dringer. og den deltager gerne i innovative og nyskabende 
forsøg med naturbeskyttelse og naturgenopretning, som for 
eksempel åbningen af diget ved Holwerd aan Zee48 tæt på 
det sted, hvor den hollandske regering i sin tid ville anlægge 
ameland-dæmningerne. 

Holwerd aan Zee er blevet lidt af en ”show case” for 
en integreret og lokalsamfundsstøttet naturforvaltning, og 
det er også her vadehavsforeningen den 17. oktober 2015 
vælger at fejre sit 50-års jubilæum. dette sker blandt andet 
i form af en faglig konference med tale af kees Wevers, der 
stadig er foreningens medlem nr. 1, samt med udgivelsen 
af en bog om foreningens historie.49 På foreningens hjem-
meside oprettes desuden en virtuel scrapbog, hvor tidligere 
og nuværende medlemmer kan uploade deres minder med 
vadehavet. gennem arrangementer som disse knytter va-
dehavsforeningen sin historie sammen med både medlem-
mernes personlige historier og med vadehavet som begreb 
og konkret fysisk realitet. samlet set skabes en fortælling 
om vadehavsforeningen som et folkeligt projekt, der er en 
uløselig del af vadehavets historie, og på denne måde smel-
tes natur og kultur, fortid og nutid sammen. foreningen er 
nemlig også en moderne forening. i anledning af jubilæet 
har den i samarbejde med en designer udarbejdet en frakke 
med indsyede solceller, der gør det muligt at medbringe og 
oplade sin mobiltelefon eller lignende, mens man er på tur 
på vaden. beskyttelsen af vadehavet handler altså ikke om 
at stoppe tiden og forbyde al moderne teknik, men om at 
benytte moderne teknologi med omtanke, præcist som for-
eningens gamle motto Wijs met het Wadden Zee tilsiger. 

de to ben, viden og identifikation, er stadig i spil, sam-
tidig med at der i dag er en større forståelse for, at naturen 
ikke kan reddes uden samarbejde med de mennesker, der 
lever i og gør brug af den. samlet set er vadehavsforeningen 

i dag således en bred og stærk politisk organisation, der efter 
50 år ikke blot har sæde i mange vigtige politiske organer 
men også forstår at sælge sit budskab til store dele af den 
hollandske offentlighed. foreningen tilbyder den moderne 
familie en fortælling om, hvordan et aktivt og nogle gange 
stresset arbejdsliv kan suppleres og beriges af et aktivt fri-
tidsliv, og selvom foreningen ikke helt kan konkurrere med 
medlemstilslutningen sidst i 1970’erne,50 er foreningen sta-
dig en væsentlig aktør på den vadehavspolitiske scene både 
lokalt, nationalt og trilateralt. 
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versitetsforlag, Danmark, 1991: 260-63 eller Kay Milton: 

139



Environmentalism and cultural theory: exploring the role 
of anthropology on environmental discourse. Routhledge, 
London and N.Y, 1996 
9. Interview med Wim Wolf, professor, Afd. for Marinbio-
logi, Groningen Universitet, Holland gennemført af Char-
lotte Jensen den 19/7-05
10. oprindelig formålsbeskrivelse citeret i Wadden maga-
zin 2015/3.

11. vadehavsforeningen har ifølge artiklen “Hollandske 
erfaringer” skrevet af jan abrahamse i Kaskelot Natur, Nr. 
26, 1976, ca. 12.000 medlemmer i 1976, men antallet stiger 
væsentligt i de følgende år og når op på over 50.000, da det 
er på sit højeste.
12. Se f.eks. Maarten Hajer, The Politics of Environmen-
tal Discourse. Ecological Modernization and the Policy 
Process. Oxford University Press. N.Y, 1995 eller Charles 
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benytte sig af deres eget logo, pandaen (svend tougaard, 
personlig kommunikation 22/2-15). 
46. interview med svend tougaard, jf. note 43.
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eeuw-op-de-bres-vor-het-wad/)

Summary
The Wadden Sea Association celebrates a round birthday.
Protection of the Wadden sea as a complete nature area 
stretching from den Helder in Holland to Ho bay in den-
mark can be said in many ways to have started with the crea-
tion of the dutch Wadden sea association, which celebrated 
its fiftieth anniversary in autumn 2015. 

the article describes the Wadden sea association’s his-
tory, which is both a narrative on developments in european 
nature management from a focus on nature as an independ-
ent and different sphere separate from mankind to a more 
holistic and organic understanding of relations between na-
ture and culture. it is also the story of how a single person’s 
initiative and commitment can make a difference, but also 
about how this will always occur in interplay with the sur-
rounding community and the area’s dominant players, no-
tions and processes.  

the initiative to start a Wadden sea association came 
from the then only sixteen year-old kees Wevers. kees 
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wanted to prevent further damming of the Wadden sea so 
he could try wading, but when he used the 1960s’ dawning 
nature and environment discourse to justify and legitimise 
his demands, his outcry led to the establishment of an as-
sociation for the protection of the Wadden sea with a far 
broader and nature protecting aim. 

at first, the battle focused on explaining to the public 
why the Wadden sea is a unique nature area. the argument 
subsequently focused on arguing that such a nature area in 
fact makes a positive contribution to our lives and society, 
and that it is sometimes necessary to yield jobs and potential 
economic gains so that society can preserve the immaterial 
values which, according to the association’s supporters, are 
to be found in nature.     

today, the Wadden sea association is still an active and 
important participant in the dutch Wadden sea debate in 
particular, and focus is still on protecting the Wadden sea, 
although this task is now viewed to a higher degree as a 
question of moving the local communities along the Wad-
den sea coasts in a sustainable direction when it comes to 
recreation, tourism and ordinary business development.  

Charlotte Jensen (f. 1965)
etnograf, ma. ekstern lektor ved afdeling for etnografi og 
socialantropologi, aarhus universitet. forfatter til en række 
artikler om de politiske og demokratiske processer, der om-
gærder forvaltningen af de af vore omgivelser, som vi klas-
sificerer som ”natur”.

Waddenhuis − Vadehavsforeningens hus i Harlingen, Holland. Venligst udlånt af Vadehavsforeningen.
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VFF’s årlige fællesmøde samler Vadehavets formidlere og i 2015 var det ved Ribe Vikingecenter. Foto: VFF
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10 år med Vadehavets Formidlerforum 
Et koordineret formidlingssamarbejde i Vadehavsområdet

Af Ulrik Geldermann Lützen

I knap ti år har formidlingsinstitutionerne ved den danske 
del af Vadehavet samarbejdet om at formidle områdets natur 
og kultur gennem Vadehavets Formidlerforum. Dette sam-
arbejde har gennemført talrige projekter takket være støtte 
fra Friluftsrådet, og senere også Nationalpark Vadehavet, 
og der er opnået langvarige resultater, som ikke ville have 
været mulige, hvis institutionerne havde stået hver for sig. 

i begyndelsen af 2000’erne igangsatte den danske miljømi-
nister flere steder i landet pilotprojekter, der skulle undersø-
ge grundlaget for at oprette nationalparker i danmark. et af 
projekterne fandt sted i de fire kommuner langs vadehavet. 
da arbejdet med Pilotprojekt nationalpark vadehavet gik i 
gang i 2004, var der ingen der vidste, hvad de danske natio-
nalparker ville komme til at rumme. at nationalparkerne blev 
til samarbejdsplatforme, som skal styrke områdernes natur, 
kultur og erhverv gennem frivillige projekter, blev først slået 
fast i 2007, da nationalparkloven blev vedtaget. i løbet af 
pilotprojektet kunne man derfor kun gisne om, hvad fremti-
den bragte, men på formidlingsområdet blev kimen lagt til et 
succesfuldt samarbejde, der stadig lever i bedste velgående. 
dette formidlingssamarbejde består af de offentlige og selv-
ejende formidlingsinstitutioner langs den danske vadehavs-
kyst og blev døbt vadehavets formidlerforum (vff). 

samarbejdet har opnået flere resultater, hvoraf nogle er 
mere synlige i det offentlige rum end andre. de mere syn-
lige projekter har været møntet på lokale og besøgende i 
vadehavsområdet, mens de, der måske er fløjet under ra-
daren hos de fleste, har haft et mere langsigtet sigte med 
formidlingsindsatserne i nationalpark vadehavet, de danske 

nationalparker og i det internationale vadehavssamarbejde. 
denne artikel vil fortælle om nogle af vadehavets formid-
lerforums resultater over de seneste ti år. men først lidt om 
samarbejdet. 

Hvad er VFF?
vadehavets formidlerforum (vff) er, kort fortalt, et sam-
arbejde mellem de formidlingsinstitutioner, der formidler 
vadehavets natur og kultur. samarbejdet fungerer som et 
netværk mellem 15 forskellige institutioner, der dækker 
over selvejende naturcentre, statsanerkendte museer, kom-
munale naturvejledere og skoletjenester, samt statslige insti-
tutioner.1 vff drives af en koordineringsgruppe bestående 
af repræsentanter fra otte af medlemsinstitutionerne,2 mens 
forummets styregruppe3 er bindeleddet mellem formidlings-
institutionerne og deres politiske og økonomiske bagland.

der foregik naturligvis også samarbejde mellem formid-
lingsinstitutionerne, før vff blev etableret, men en større 
koordineret indsats var der ikke tale om. nationalparkens 
pilotfase gav formidlingscentrene en anledning til at skabe 
fælles fodslag og tale med én stemme. drivkraften kom i 
starten fra naturformidlingsstederne, men de kulturhistori-
ske museer kom hurtigt med, og med støtte fra friluftsrådet 
blev den første formidlingskoordinator for vadehavets for-
midlerforum ansat i 2006 i en treårig projektperiode. siden 
er koordinatorstillingen forlænget ad to omgange, hvor na-
tionalpark vadehavet i den sidste periode har bidraget med 
10% af koordinatorens løn, samt drift.4

det nye var, at alle vadehavets offentlige og selvejende 
formidlingsinstitutioner gik sammen om at løfte formidlin-
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gen af vadehavets natur og kultur i fællesskab. nationalpark 
vadehavet er danmarks uden sammenligning største natio-
nalpark og strækker sig over fire kommuner. det var derfor 
af stor betydning at skabe et netværk, der også geografisk 
kunne binde området sammen. 

Børnene først!
Hvis en lærer ville bruge vadehavet i sin undervisning i 2006 
var der ikke meget at komme efter: biologiforbundet havde 
udgivet et særnummer om vadehavet i deres medlemsblad 
i 1976, og ellers fandtes der kun spredte oplysninger i for-
skellige opslagsværker.5 det kan derfor ikke overraske at 
skoleområdet var noget af det første, formidlerne kastede 
sig over – undervisningstilbuddet ”mit vadehav” blev sat i 
verden. det har givet lærere og pædagoger i hele landet mu-
lighed for at finde tværfaglige aktiviteter på hjemmesiden 
mitvadehav.dk og således arbejde med vadehavets natur og 
kultur i klassen eller i stuerne, inden de besøger området. 

da nationalpark vadehavet åbnede i 2012 fik national-
parken ”mit vadehav” i barselsgave. undervisningstilbud-
det er nu nationalparkens officielle undervisningstilbud, og 
nationalparken står for driften.6 vff står stadig for udvik-
ling af nye aktiviteter og afholder kurser for lærere og pæ-
dagoger, der ønsker at arbejde med undervisningstilbuddet. 

mit vadehav er et godt eksempel på den langvarige og 
koordinerede indsats, som vff kan tilbyde. Projektet har 
involveret alle vff’s institutioner, der på kryds og tværs af 
faglige og geografiske grænser er gået sammen om at ud-
vikle aktiviteter sammen med projektets koordinator.

Det er jo bare mudder og vand…
det er en formidlingsmæssig udfordring, at nogle vadeha-
vets største fortællinger er begravet i mudder, hedder noget 
”mærkeligt”, forsvinder et par gange om dagen, er på rejse 
til afrika eller ligger flere kilometer ude på den tørlagte 
havbund. men sådan er det jo med sandorme, arkengaffer, 
tidevand, trækfugle, sæler og østers.

for udenforstående kan vadehavet være et mærkværdigt 
sted, som er svært at tolke, da det dårligt tåler sammenlig-
ning med andre steder i verden. derfor er formidlingen nøg-

len til forståelsen af vadehavet, både når det gælder naturfæ-
nomener som månens indflydelse på tidevandet, og når det 
gælder kulturhistorien set i sammenhæng med naturgrund-
laget. tænk bare på digebyggeriet, marskens afvanding, de 
historiske ladepladser på vaderne, eller købstæderne tønder, 
ribe og vardes placeringer langs de større åer. disse mange 
og enestående historier var baggrunden for ”artikeldataba-
se-projektet”.7 formålet var at lave 16 fagligt velfunderede 
artikler, som behandlede vadehavets natur og kultur, og som 
kunne bruges af områdets turistaktører og journalister. ar-
tiklerne kan i dag både findes på tryk og på diverse hjem-
mesider.8

en mere målrettet form for formidling blev forsøgt før-
ste gang i 2010, hvor vff afholdt tre temamøder under 
overskriften ”synliggørelse af vadehavets kulturhistori-
ske landskab”. mødernes formål var at samle formidlere, 
planlæggere og interesserede borgere omkring en række 
udvalgte temaer. efter hvert møde blev oplægsholdernes 
indlæg omdannet til temahæfter, der efterfølgende er 
blevet solgt hos vff’s institutioner. erfaringerne med 
temamøderne og hæfter var gode og det blev efterfølgende 
anbefalet at nationalpark vadehavet tog konceptet op. i dag 
er temamøder og -hæfter indskrevet i nationalparkplanen 
og museum sønderjylland er tovholder på møderne.9

En samlet flok
vadehavet er blevet fejret flere gange i løbet af de sidste ti år. 
det skete ved udpegelsen af nationalpark vadehavet i 2010, 
ved den trilaterale ministerkonference i tønder 2014 og se-
nest ved udpegningen af vadehavet som verdensarv i 2014, 
hvor det foruden den hollandske og tyske del også kom til 
at omfatte den danske del af vadehavet. ved disse lejlighe-
der har der været taler, god mad og formidling, og vff har 
bidraget til festlighederne ved at formidle budskabet om, at 
vadehavet er et samlet natur- og kulturområde. som gæst 
oplevede man derfor et samlet ”formidlerkorps” med ansatte 
fra flere forskellige institutioner, som hver især bød ind med 
deres faglighed til den overordnede fortælling om vadehavet.

en anden festlig lejlighed var, da børn i de fire vade-
havskommuner kunne deltage i Børnenes efterårsudstilling 
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på museerne i 2011. fem kulturhistoriske museer og tre 
kunstmuseer tilbød forløb med vadehavet og nationalpar-
ken i fokus og indbød børnene til at lave udstillinger hen- 
over efterårsferien. Projektkoordinatoren for mit vadehav 
samlede forløbene op, således at der i dag findes en række 
opgaver der arbejder med bl.a. kunst og vadehavet på 
tilbuddets hjemmeside. efterårsudstillingerne er en tradition 
der stammer fra varde museum, og udstillingsprojektet er 
et godt eksempel på, hvordan ideer kan spredes i formidler-
netværket, samt hvordan den energi, der lægges i én begi-
venhed, kan fastholdes til senere brug.

Kvalitet og synlighed
nationalpark vadehavets logo er efterhånden et kendt syn 
langs vadehavskysten. emaljeskilte og flag pryder både mu-
seer, naturcentre, overnatningssteder og spisesteder og for-

tæller, at virksomheden er en af nationalpark vadehavets 
partnere. en nationalparkpartner skal kunne fortælle gæster 
og lokale de mest grundlæggende facts om nationalparken. 
Partnerskabsprogrammet fungerer som en kvalitetssikring, 
og den enkelte partner fungerer som ambassadør for natio-
nalparken,

ideen til nationalparkpartnerskaberne kom til danmark 
fra det internationale vadehavssamarbejde, hvor partner-
skaberne i de tyske nationalparker (nedersaksen og sles-
vig-Holsten) er særdeles udbyggede med hensyn til kurser 
og certificeringer. nationalpark thy blev den første na-
tionalpark i danmark, der indførte partnerskaber, bl.a. på 
baggrund af møder mellem de danske nationalparkers for-
midlingskoordinatorer og et baggrundspapir fra vff. det 
partnerskabsprogram, som nationalpark vadehavet senere 
valgte at bygge videre på, blev en tilpasset dansk model 

Den Europæiske Nationalparkdag fejres i perioden omkring den 24. maj. I Vadehavet afholder nationalparkens partnere en stribe af større 
og mindre arrangementer, fx som her ved Marbæk. Foto: VFF
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hvor, thys program dannede udgangspunktet. i dag er der 
lokalt tilpassede partnerprogrammer i thy, mols bjerge og 
vadehavet.

Et flot fingeraftryk
temadage- og hæfter, et gennemarbejdet undervisningstil-
bud, en årlig fejring af nationalparken, partnerprogrammer, 
et magasin, en folder og nyhedsbreve. det er nogle af de 
mange tiltag, som vff foreslog i et idekatalog, da natio-
nalpark vadehavet åbnede dørene, og som efterfølgende er 
blevet ført ud i livet. nogle af ideerne gik rent igennem som 
de blev præsenteret, fx undervisningstilbuddet, mens andre 
er blevet videreudviklet af nationalparkens bestyrelse og 
sekretariat, fx partnerprogrammet. flere af vff’s institutio-
ner er tovholdere på nationalparkens tiltag, fx de tidligere 

nævnte temadage og -hæfter, og nationalparken gør brug 
af institutionernes erfaringer og netværk, fx når den årlige 
nationalparkdag skal koordineres.

et af de tiltag, der stadig arbejdes med, er ideen om, at 
formidlingsinstitutionerne skal fungere som porte til natio-
nalparken. vadehavskysten er kendetegnet ved et bredt ud-
valg af formidlingscentre, og tidligt i nationalparkprocessen 
blev man enige om at arbejde for, at udnytte de eksisterende 
centre frem for at oprette et nyt. ideen er, at nationalpark 
vadehavet får et ”hjørne” hos hver af formidlingsinstitutio-
nerne, så deres gæster kan oplyses om områdets historie, 
natur og oplevelsesmuligheder. et sådan nationalparkhjørne 
skal tage hensyn til plads, design og økonomi hos de tem-
melig forskellige formidlingsinstitutioner, hvorfor fuldfø-
relsen har været en svær nød at knække. 

Hvert år arrangerer VFF kurser for lærere og pædagoger, der ønsker at lære Mit Vadehav bedre at kende. Kurserne indeholder både teori, 
praksis og en generel indførsel i tilbuddets hjemmeside. Foto: VFF.
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siden oprettelsen af nationalpark vadehavet har vff 
indgået i et nært samarbejde med nationalparken.  da na- 
tionalparksekretariatet på tønnisgaard på rømø blev indvi-
et i 2012, fik koordinatoren for vadehavets formidlerforum 
daglig arbejdsplads på sekretariatet, og i nationalparkpla-
nen, som dækker perioden 2013-2018, er vff nævnt flere 
gange i forbindelse med målsætninger og indsatser. des-
uden har vff en repræsentant i nationalparkrådet. Her fem 
år efter nationalpark vadehavets indvielse er vff således 
en særdeles aktiv medspiller i formidlingen af nationalpark 
vadehavet. 

Noter
1. de deltagende institutioner i vff er naturkulturvarde, 
museet for varde by og omegn, fanø kommunes natur-
vejleder, myrthue – natur, kultur & læring, fiskeri- og 
søfartsmuseet, sydvestjyske museer, ribe vikingecenter, 
vadehavscentret, Hjemsted oldtidspark, tønnisgård natur-
center, museum sønderjylland, tønder kommunes naturvej-
leder, naturstyrelsen blåvandshuk, naturstyrelsen vadeha-
vet samt nationalpark vadehavet.
2. repræsentanter fra vadehavscentret, naturkulturvarde, 
myrthue – natur, kultur & læring, fiskeri- og søfartsmu-
seet, museum sønderjylland, naturstyrelsen vadehavet, 
nationalpark vadehavet og friluftsrådet udgør vff’s koor-
dineringsgruppe.
3. de fire vadehavskommuner (tønder, fanø, esbjerg og 
varde), naturstyrelsen, nationalpark vadehavet og frilufts-
rådet er repræsenteret i vff’s styregruppe
4. Perioderne var 2006-2009, 2009-2013 og 2013-2016. 
koordinatorer for vff har været nanna ramsgaard (2006-
2009), ulrik geldermann lützen (2009-2015) og ditte Hvi-
id (fra 2015)
5. s. tougaard, et al.: vadehavet. Kaskelot nr. 25, 1976.
6. materialet kan findes på www.mitvadehav.dk. i perioden 
2006-2013 blev mit vadehav støttet af friluftsrådet og es-
bjerg kommune.
7. ”artikeldatabase-projektet” blev udført i 2012 og var en 
del af sydvestjysk udviklingsforums (svufs) vadehavs-
projekt.

8. artiklerne kan bl.a. findes i nationalparkmagasin 1, 2014 
og 2, 2015.
9. indtil nu er følgende temahæfter udkommet: 1. møller 
i vadehavets landskab, 2. landsbymiljøer i vadehavsregio-
nen, 3. Havne og ladepladser langs vadehavets kyst, 4. byg-
ningskultur langs vadehavet og 5. græsning i fortid, nutid 
og fremtid. 

Summary
Ten years with the Wadden Sea Interpreter Forum – a coor-
dinated communication partnership in the Wadden Sea area 
the Wadden sea interpreter forum (vff) is a joint effort 
between 15 communication institutions which promote the 
Wadden sea’s natural and cultural environment. in the last 
ten years, the partnership has functioned as a network be-
tween the institutions concerned with self-governing nature 
centres, government-approved museums, municipal nature 
guides and school services, and government institutions. 
vff has performed numerous projects thanks to support 
from the danish outdoor Council, and more recently also 
the Wadden sea national Park, and long-term results have 
been achieved which would not have been possible if the 
institutions had acted separately. 
 in vff, the Wadden sea’s communicators have, among 
other things, prepared an educational package for kinder-
gartens and primary schools, authored articles on the Wad-
den sea nature and culture, and participated together in ma-
jor events. vff has also contributed a significant number 
of ideas for the Wadden sea national Park’s national park 
plan, and worked together with the other danish national 
parks and the international Wadden sea Partnership on com-
munication. 

Ulrik Geldermann Lützen, (f. 1974) 
Cand. scient. i geografi, naturvejleder. formidler på fiskeri- 
og søfartsmuseet (fra 2015), formidlingskoordinator i va-
dehavets formidlerforum (2009-2015), samt naturvejleder 
på kystcentret thyborøn (2005-2009). særligt interesseret 
i kystnær landskabsudvikling, kystsikring og -forvaltning, 
samt menneskets liv ved den jyske vestkyst.
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Underskrivelsen af aftalen mellem Syddansk Universitet og Fiskeri- og Søfartsmuseet 25. oktober 1999 om driften af CMRH, senere CMRS. 
Fra venstre stående: Professor Poul Holm, rektor Henrik Tvarnøe, prorektor Flemming Just, bestyrelsesformand Eik Clausen, institutbesty-
rer Aage Trommer og museumsdirektør Morten Hahn Pedersen. Foto: Tonny Sørensen. 
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Center for Maritime og Regionale Studier 1994-2016
− og skabelsen af et nyt forskningscenter

Af Mette Guldberg

I 1994 dannede Fiskeri- og Søfartsmuseet i samarbejde med 
Aarhus Universitet forskningscentret Center for Maritim 
og Regional Historie, det første af sin art i landet. Centret 
skulle skabe gode rammer for den forskning, som museerne 
ifølge museumsloven har pligt til at drive, og sikre, at forsk-
ningen skete på et niveau, der kunne evalueres på lige fod 
med universitetsforskningen. Siden blev Syddansk Universi-
tet museets samarbejdspartner i driften af centret, og centret 
skiftede navn til Center for Maritime og Regionale Studier 
– et navn, der skulle udtrykke centrets tværfaglige ambition. 
I begyndelsen af 2016 indgår centret i et nyt samarbejde, 
hvor det sammen med det tidligere Center for Industri- og 
Erhvervshistorie fremover kommer til at virke under navnet 
Center for Maritim- og Erhvervshistorie. Artiklen redegør 
for forskningscentrets virke i dets godt 20-årige levetid.1

Samarbejde mellem museum og universitet
i 1994 kunne fiskeri- og søfartsmuseet præsentere sit ny-
dannede forskningscenter, Center for maritim og regional 
Historie (CmrH), som museet havde oprettet i samarbejde 
med aarhus universitet med Poul Holm som leder. det var 
en nyskabelse i dansk museumsverden, at et museum og et 
universitet gik sammen i et formelt samarbejde, og i første 
omgang blev centret oprettet for en forsøgsperiode på fem 
år. i museets årsberetning 1994 hed det, at ”med etablerin-
gen af Center for Maritim og Regional Historie i samarbejde 
med Aarhus Universitet fik man skabt en ny og fremtidsrettet 
ramme omkring det kulturhistoriske forskningsarbejde, som 
er en nødvendig forudsætning for den formidling, der med 
tiden skal fylde de kommende udstillingshaller”.2

forud for centrets dannelse var to af fiskeri- og søfarts-
museets kulturhistoriske medarbejdere, direktør morten 
Hahn-Pedersen og museumsinspektør Poul Holm, blevet 
underkastet en uafhængig videnskabelig evaluering, der 
endte med kompetenceerklæringer som hhv. forskningslek-
tor og forskningsprofessor. med centrets oprettelse skulle 
museets kulturhistoriske inspektører med forskningsforplig-
telser fremover være underlagt en stillingsstruktur, der inde-
bar, at de skulle have en ph.d.-grad eller erhverve den inden 
for en nærmere fastsat frist og efterfølgende meritere sig i 
henhold til stillingsstrukturen.3 formålet med centret var 1) 
at danne ramme om centrets egne forskningsprojekter, 2) at 
være arbejdsplads for stipendiater, 3) at initiere regionale og 
internationale samarbejdsprojekter og 4) at være mødested 
og diskussionsforum for danske martime og regionale hi-
storikere.4 femårsrapporten 1994-1999 opregner fem afslut-
tede projekter – en specialeafhandling, en ph.d.-afhandling, 
en byhistorie og to virksomhedshistorier – otte igangvæ-
rende projekter og otte planlagte projekter. Projekterne blev 
alle udført af ansatte på museet, i alt syv fastansatte eller 
projektansatte, mens aarhus universitet bidrog med bl.a. 
medlemmer i centrets akademiske udvalg og bistand ved 
videnskabelige bedømmelser. desuden var centrets ph.d.-
studerende indskrevet ved aarhus universitet.

Fra Aarhus Universitet til Syddansk Universitet
da centret havde eksisteret i fem år, blev det underkastet 
en ekstern evaluering, som vurderede, at centret havde nået 
sine mål, og som anbefalede, at centrets fremtid blev sikret 
og udbygget.5
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omtrent samtidig, i september 1999, oprettede det ny-
dannede syddansk universitet – en fusion af sydjysk uni-
versitetscenter, Handelshøjskole syd/ingeniørhøjskole syd 
og odense universitet – historiestudiet i esbjerg og gav der-
med betydeligt forbedrede forudsætninger for opbygningen 
af et historiefagligt miljø i det sydvestjyske område. både 
på syddansk universitet (sdu) og på fiskeri- og søfarts-
museet var der interesse for et samarbejde, og resultatet 
blev, at der i oktober 1999 blev indgået aftale om, at Center 
for maritim og regional Historie fremover skulle drives i 
fællesskab mellem fiskeri- og søfartsmuseet og syddansk 
universitet. fiskeri- og søfartsmuseets nu tre kulturhisto-
riske forskere skulle fortsat indgå med deres forsknings-
tid på hver en fjerdedel årsværk årligt, men som noget nyt 
bidrog universitetet også med arbejdskraft, idet sdu skulle 
bidrage til centret med en professor, en lektor og en ph.d.-
studerende. Centrets basisbemanding skulle yderligere sup-
pleres med eksternt finansierede medarbejdere.6 også rent 
fysisk holdt centret flyttedag. Hidtil havde centrets leder, 
Poul Holm, siddet på fiskeri- og søfartsmuseet, hvor han 
også var ansat. nu fik han arbejdsplads på sdus campus på 
niels bohrs vej i esbjerg ca. fire km fra museet. 

med de nye statutter blev centrets formål – ud over de 
ovenfor nævnte – tilføjet formuleringer om at fremme tværvi-
denskabelig forskning og bygge bro mellem universitets- og 
museumsforskning.7 ambitionen om den tværvidenskabelige 
forskning var den væsentligste grund til, at centret i 2002 
skiftede navn til Center for maritime og regionale studier 
(Cmrs) for på den måde at åbne mulighed for, at centret 
kunne huse andet end historiske studier. det blev i 1999 
forudskikket, at ”de lange linier i den regionale udvikling 
i Nordeuropa, miljøhistorie og landskabsforskning vil være 
centrale elementer i fremtidens grundforskning ved centret”.8 

denne ambition blev i de følgende år indfriet gennem 
deltagelse i lang række samarbejder, som genererede øko-
nomi til talrige projekter. det gjaldt ikke mindst det såkaldte 
HmaP-projekt (History of Marine Animal Populations) om 
havenes økohistorie, som gav centret en stærk miljøhisto-
risk profil.9 Centrets aktiviteter indgik i forskellige samar- 
bejdskonstellationer, som ud over HmaP bl.a. var Con-

WoY (Consequences of Weather and Climate Changes for 
Marine and Freshwater Ecosystems), marbef (Marine 
Biodiversity and Ecosystem Functioning EU Network of 
Excellence), norma (Nordic Research network in Mari-
time Studies), best (Business Enterprises for Sustainable 
Travel and Tourism), fisHnet (Danish Network for Fish-
eries and Aquaculture Research) samt forskerskolen mar-
iners (Maritime History and Marine Environmental Re-
search School). femårs-rapporten 2000-2004 opregner 11 
igangværende ph.d.-forløb, som var tilknyttet forskerskolen, 
og lige så mange hjemmesider, som blev organiseret og op-
dateret af Cmrs. antallet af medarbejdere var 23 – heraf 
fem på museet – og centrets forskere dækkede fagområder-
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ne historie, socialantropologi, arkæologi, miljøteknologi og 
biologi. ligesom den tværfaglige ambition var den interna-
tionale ambition tydeligt formuleret. femårsrapporten var – 
ligesom alle fællespapirer i Cmrs – skrevet på engelsk, og 
der var flere af centrets medarbejdere, der ikke havde dansk 
som modersmål.10

CMRS’ videnskabelige råd og en del af medarbejderne til fællesmøde på Fiskeri- og Søfartsmuseet i november 2005. 
Forreste række fra venstre: Poul Holm, Mette Guldberg Aoife Daly, Jette Linaa Larsen, Erik Clausen, Janne Liburd. 
Anden række: Arne Langhelle, Morten Karnøe Søndergaard, Jesper Carlsen, Lars Scholl, Verena Winiwarter.
Tredje række: Anne Husum, Morten Hahn Pedersen, Martin Rheinheimer, Bo Ejstrud.
Bageste række: Mogens Rostgaard Nissen, Søren Byskov, Rene Taudal Poulsen, Bo Poulsen, Flemming Rieck, Kurt Villads Jensen.

i december 2005 meddelte Poul Holm at han fratrådte 
stillingen som professor og leder af Cmrs med udgangen 
af februar 2006. lektor martin rheinheimer, som havde 
været tilknyttet Cmrs siden 1999, blev konstitueret leder 
af Cmrs, indtil han året efter blev ansat i stillingen som 
professor i maritim og regional historie og leder af Cmrs. 
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Et fagligt miljø i Esbjerg 
en del af de igangværende projekter ved Cmrs var knyt-
tet til Poul Holms person og flyttede med ham til hans nye 
arbejdsplads på roskilde universitetscenter, hvor han var 
blevet rektor, og med projekterne flyttede også flere af cen-
trets medarbejdere. til gengæld var endnu et stort initiativ 
i tilknytning til Cmrs faldet på plads i slutningen af 2005, 
idet der var fundet ekstern finansiering til at oprette en to-
årig marinarkæologisk overbygningsuddannelse, således at 
studerende kunne opnå en kandidatgrad i marinarkæologi 
på sdu esbjerg. til at forestå opbygningen af uddannelsen 
blev thijs maarleveld ansat som professor i marinarkæologi 
med tiltrædelse 1. januar 2006, og mere personale kom til, 
efterhånden som uddannelsen blev opbygget.11 thijs maar-
leveld overtog samtidig ledelsen af forskerskolen mast, 
som løb frem til 2011. 

ved udgangen af 2006 kunne antallet af medarbejdere på 
Cmrs opregnes til 17, og en del af ansigterne var nye i for-
hold til 2004. alle ph.d.-stipendier, som var aktive i 2004, 
var løbet ud på nær ét, og der var kommet tre nye til. to 
af stipendierne var inden for turismeforskning, et emneom-
råde, som var kommet til at fylde mere i centrets arbejde, 
efter tilknytningen af antropolog, ph.d. janne liburd, som 
i 2003 var blevet ansat på sdu til at opbygge en ny cand. 
negot-uddannelse i international turisme og fritidsmanage-
ment, og som var en af samarbejdspartnerne i stiftelsen af 
forskerskolen mast 2005. 

endnu et nyt emneområde kom til i 2008, hvor Historisk 
samling for besættelsestiden blev associeret Cmrs efter 
at være flyttet fra en adresse i esbjergs bymidte til sdus 
campus på niels bohrs vej i esbjerg. både tilknytningen 
af turismeforskere og af besættelsestidsforskere var beteg-
nende for Cmrs’ bestræbelser på at fungere som samar-
bejdsorgan for de forskere, der arbejdede i esbjerg, og som 
havde berøring med Cmrs’ emnefelt. 

Centret var i disse år mere konsoliderende end ekspansivt 
i sin praksis. samarbejdet internt i centret blev prioriteret 
frem for store internationale projekter med mange samar-
bejdspartnere, eksterne projektmidler blev primært søgt til 
forskere, der i forvejen var knyttet til centret, og der blev i 

mindre grad end tidligere hentet folk udefra til eksternt fi-
nansierede projekter.12 strategien var, at de enkelte medlem-
mer af centret var medlemmer af netværk, redaktionskomite-
er, råd, nævn o.l., og at centret derigennem fik berøring med 
et stort netværk.13 samarbejdet internt i centret skete i form 
af møder, seminarer, ekskursioner og workshops. desuden 
havde man i perioder fælles samarbejdsprojekter, bl.a. om 
vadehavet og om bunkers.14 samarbejdet udstrakte sig også 
til at omfatte de studerende, hvoraf ikke så få startede deres 
erhvervskarriere med en kortere eller længere ansættelse på 
museet som studenter, kandidater eller ph.d.er. universitetet 
på sin side brugte museet i undervisningen, dels i form af be-
søg på museet, dels ved at benytte museets ansatte som gæ-
steforelæsere, ligesom de marinarkæologistuderende brugte 
– og fortsat bruger – museets store samling af småbåde til at 
øve sig i opmålinger. ved en enkelt lejlighed blev der gen-
nemført et længere forløb, hvor historiestuderende planlagde 
en udstilling på museet med tilhørende temahæfte.15 

efter at museet havde opkvalificeret forskningen på det 
kulturhistoriske område, kom turen til det naturhistoriske 
område, hvor stillingen som naturhistorisk museumsin-

Ekskursion til Amrum 2007, hvor der studeres gravsten over 
søfolk. Fra venstre Helle Kildebæk Raun, Mogens Rostgaard Nis-
sen, Christina Balslev Jespersen, Lulu Anne Hansen. Foto: Martin 
Rheinheimer.
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spektør i 2008 blev genbesat af biolog lasse fast jensen, 
der havde opnået en ph.d.-grad inden ansættelsen. ved ud-
gangen af 2015 var museets mandskabsmæssige bidrag til 
Cmrs museets tre fastansatte forskere, to kulturhistorikere 
og en naturhistoriker. 

I et vadested
i 2007 flyttede sdu historiefaget fra esbjerg til kolding, og 
i 2013 blev historiefaget samlet i odense. samme år blev alt 
videnskabeligt personale inden for humaniora, på nær ma-
rinarkæologien, flyttet fra universitetets campus i esbjerg. 
Året forinden havde Historisk samling for besættelsestiden 
ændret tilhørsforhold og var blevet en del af det nydannede 

sydvestjyske museer, en sammenlægning af esbjerg mu-
seum og antikvarisk samling i ribe. tilbage af Cmrs’ 
aktiviteter i esbjerg var fiskeri- og søfartsmuseet og den 
marinarkæologiske kandidatuddannelse.

disse ændringer gav udfordringer i forhold til at bevare 
det faglige miljø, der de forudgående år var opbygget i es-
bjerg. den fysiske nærhed mellem museet på den ene side 
og det videnskabelige personale og de studerende, der havde 
deres daglige gang på campus i esbjerg på den anden side, 
havde været med til at skabe tæt kontakt mellem centermed-
lemmerne. nu kunne møder ikke afvikles på samme ube-
sværede måde som hidtil. Hvor man tidligere kunne mødes 
et par timer sidst på dagen, skulle man nu sætte det meste 

Ekskursion til Mandø 2008. Fra venstre: Bo Ejstrud, Helle Kildebæk Raun, Henrik Lundtofte, Niels Christian Nielsen, Lulu Anne Hansen, 
Mogens Rostgaard Nissen, Bente Bramming. Foto: Martin Rheinheimer.
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af en dag af, hvis der skulle holdes møde. også samarbejdet 
med turismeforskningen – som nu var blevet til tiC, Centre 
for Tourism, Innovation and Culture – blev udfordret, idet 
tiC fik til huse i kolding.

fra de to institutioners – sdus og fiskeri- og søfarts-
museets – side var der ønske om, at Cmrs’ leder skulle 
have arbejdsplads i esbjerg, og dermed overgik ledelsen af 
Cmrs fra martin rheinheimer til thijs maarleveld i løbet 
af sommeren 2013. det var imidlertid ikke nogen holdbar 
løsning, idet thijs maarleveld ønskede at koncentrere sin 
indsats om marinarkæologien.16 samtidig var en vakant lek-
torstilling på historie ikke blevet genbesat, hvilket betød, at 
universitet ikke kunne levere tilstrækkelig historiefaglig ar-
bejdskraft ind i centret. og endelig rumlede det med dimen-
sioneringsplaner på universitetet, der gjorde det usikkert, 
hvad man kunne regne med i fremtiden. det var åbenlyst, at 
der var brug for en ny konstruktion, som kunne tage højde 
for de ændrede vilkår, og som kunne holde sammen på mil-
jøet. men også åbenlyst, at det var svært at træffe beslutnin-
ger, der kunne holde, når man ikke kendte vilkårene frem-
efter. i den situation valgte man i april 2014 at konstituere 
forsknings- og samlingschef mette guldberg fra fiskeri- og 
søfartsmuseet som leder af Cmrs for et år, indtil det var 
afklaret, hvordan fremtiden skulle se ud.

en af de første opgaver var at gå videre med tanken om 
at associere andre maritime museer til Cmrs. der var al-
lerede foretaget sonderinger i den retning, og nu gik man 
videre med idéen i et forsøg på at opbygge et større fagligt 
miljø. rationalet bag disse bestræbelser var, at kravene til 
forskning på de danske museer var blevet skærpet i de sene-
re år, og at man mente, at Cmrs med sine erfaringer kunne 
tilbyde attraktive rammer for de museumsmedarbejdere, der 
skulle opkvalificere deres forskning. Helt konkret blev der 
indgået aftale om associering af tre museer, limfjordsmuse-
et, m/s museet for søfart og vikingeskibsmuseet. gennem 
2014 og frem til foråret 2015 blev der holdt møder til at for-
berede det kommende samarbejde. konstruktionen viste sig 
dog ikke at imødekomme aktuelle behov på de associerede 
museer, som et efter et meldte fra, og til sidst blev tanken 
om at associere museer opgivet. 

Center for Maritim- og Erhvervshistorie
sideløbende med bestræbelserne på at associere de tre ma-
ritime museer var der også andre bestræbelser i gang for at 
fremtidssikre forskningscentrets funktion. efterhånden som 
konturerne af dimensioneringens virkninger på universiteter 
tegnede sig, stod det klart, at det ikke længere var realistisk, 
at centret kunne opretholdes med den bemanding, der var 
fastsat i statutterne. tværtimod måtte imødeses, at stillinger, 
der blev vakante ved naturlig afgang, ikke blev genbesat. På 
baggrund af disse perspektiver indledtes forhandlinger med 
et andet forskningscenter, Center for industri- og erhvervs-
historie (Cie), som var blevet oprettet 10 år tidligere på lig-
nende vilkår som Cmrs i et samarbejde mellem danmarks 
industrimuseum og syddansk universitet. lederne for de to 
centre, Per boje og mette guldberg, fik mandat til at indgå 
drøftelser og udforme et forslag til, hvordan de to centre 
kunne samarbejde. På baggrund af en analyse af forskelle 
og ligheder de to centre imellem drøftedes de muligheder 
og begrænsninger, der ville ligge i et tættere samarbejde. 
gennem drøftelserne stod det klart, at en sammenlægning 
mellem de to centre ville give den stærkeste konstruktion, 
og da der ikke var forhold, der talte klart imod, blev der 
udarbejdet statutter for et nyt fælles center i et samarbejde 
mellem sdu, danmarks industrimuseum og fiskeri- og sø-
fartsmuseet. statutterne søgte at integrere det bedste fra de 
to centre, lige som navnet på det nye center lånte elementer 
fra hvert af de to. statutterne til det nye Center for mari-
tim- og erhvervshistorie (Cme) blev underskrevet i efter-
året 2015, hvor syddansk universitet også opslog en stilling 
som professor med særlige opgaver ved Historisk institut til 
at lede centret. jeppe nevers blev ansat i stillingen, og såle-
des var centret klar til at træde i kraft 1. marts 2016.

med oprettelsen af det nye center var det ikke længere 
relevant at tale om associering af museer, idet det nye center 
åbnede mulighed for, at enkelte forskere på museer, og ikke 
nødvendigvis hele institutioner, kunne tilknytte sig centret i 
perioder, hvor man var aktiv forsker. 

det nye center betød endvidere en afsked med den tvær-
faglige ambition i bredere forstand, idet ”historie” kom til 
at indgå i det nye centers navn på bekostning af det mere 
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omfattende ”studier”. fiskeri- og søfartsmuseet har både 
et kulturhistorisk og et naturhistorisk ansvarsområde, men 
trods den tværfaglige ambition i Cmrs viste det sig være 
en udfordring at få det naturhistoriske fagområde integreret 
i centrets arbejde, og det lykkedes aldrig for alvor at gøre 
Cmrs til det primære samarbejdsforum for den naturhisto-
riske forskning på fiskeri- og søfartsmuseet. med dannel-
sen af Cme indgår museets naturhistoriske forskning ikke i 
centret, men må finde andre samarbejdspartnere på danske 
og udenlandske universiteter, hvilket i store træk er en vide-
reførelse af den nuværende praksis. 

Museerne og forskningen
da CmrH startede i 1994 var det en nyskabelse i danmark. 
ikke andre steder fandtes et sådant forskningscenter, som 
byggede bro mellem museums- og universitetsforskning, 

og tanken om at indføre stillingsstruktur på museerne og 
stille krav om, at museumsinspektører skulle have en ph.d.-
grad lå meget fjernt for de fleste museer. men med årene 
opstod flere lignende centre i samarbejde mellem universi-
tet og museer, nogle opbygget efter samme principper som 
Cmrs, andre med andre organisationsformer.17

ifølge museumsloven er forskning en ud af de fem basale 
opgaver for museerne – indsamling, registrering, bevaring, 
forskning og formidling – men i praksis er det ofte forsknin-
gen, der trækker det korteste strå, når tiden skal prioriteres 
i en travl dagligdag på museerne. i løbet af 2000’erne kom 
der større fokus på forskningen på danske museer, hvilket 
igen var udslag af en øget fokus på forskningen på institutio-
ner inden for kulturministeriets område. i marts 2009 udgav 
kulturministeriet Forskningsstrategi for Kulturministeriets 
område, og anbefalingerne i denne rapport prægede det vi-

Ekskursion til de tyske halliger Gröde og Oland 2012. Fra venstre: Morten Hahn-Pedersen, Søren Byskov, Lulu Anne Hansen, Mette Guld-
berg, Helle Kildebæk Raun, Thijs Maarleveld. Foto: Martin Rheiheimer
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dere arbejde med udviklingen af forskningen på museerne. 
det gjaldt ikke mindst udvalgets anbefaling af, at museerne 
”for at kunne gøre sig gældende i forskningsverdenen skal 
forskningsinstitutionerne i højere grad profilere og synlig-
gøre deres forskning og være i stand til at relatere forsknin-
gen til et alment forskningsbegreb”.18 mange museer havde 
ellers hævdet det standpunkt, at der fandtes en særlig muse-
umsforskning, der er grundlæggende forskellig fra univer-
sitetsforskning og derfor ikke kunne evalueres på lige fod 
med denne. kulturministeriets forskningsstrategi fordrede 
nu, at al forskning skulle kunne leve op til de samme krite-
rier og dermed kunne evalueres på lige fod. 

i december 2012 blev der vedtaget en række ændringer i 
museumsloven med baggrund i et forudgående udrednings-
arbejde, og som et resultat af disse ændringer flyttedes de 
ca. 10 millioner kroner, der hidtil havde været kendt som 
”rådighedssummen”, og som kunne søges af museerne til 
forskning og undersøgelser, fra at blive administreret af 
kulturstyrelsen til at blive en del af de midler, der fordeles 
af kulturministeriets forskningsudvalg. dermed skulle mu-
seerne konkurrere om midlerne på lige fod med forskere på 
andre forskningsinstitutioner under kulturministeriet, hvil-
ket i praksis betød, at ansøgere skulle have en ph.d.-grad 
eller tilsvarende for at komme i betragtning. 

Projektgruppen bag projektet ”Handel og vandel – dansk hollandske kontakter i 1600-1700-tallet.” Fra venstre: Asbjørn Holm, Martin 
Rheinheimer, Christina Folke Ax, Max Pedersen, Elsemarie Dam-Jensen, Asger Nørlund Christensen og Mette Guldberg.
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Resultater for museet
visionerne for Cmrs i 1994 viste sig således at have væ-
ret meget fremsynede. Centret må siges at have levet op til 
sine målsætninger, og det betyder i dag, at fiskeri- og sø-
fartsmuseet står vel rustet til at opfylde de skærpede krav 
på forskningsområdet. det helt konkrete resultat af centrets 
eksistens for fiskeri- og søfartsmuseet har været, at det i 
dag har et hold på tre seniorforskerbedømte forskere, hvoraf 
to har gennemført deres ph.d.-forløb på Cmrs. det var ikke 
nogen kort proces at nå så langt: 23 år skulle der gå, fra cen-
tret blev stiftet, til alle museets faste forskere var seniorfor-
skerbedømt – en tilstand, som ikke er permanent, men kan 
ændre sig ved næste personaleudskiftning. 

ud over dette mere formelle resultat af et kontinuer-
ligt og formaliseret samarbejde med universitetsverdenen 
har samarbejdet i Cmrs haft en lang række andre positive 
virkninger for fiskeri- og søfartsmuseet. det gælder ikke 
mindst det kollegiale: at forskerne fra museet indgår i en 
sammenhæng med andre forskere og dermed får en kontekst 
for egen forskning. man fik forskningskolleger, indgik i et 
diskussionsforum og fik i det hele taget en større berørings-
flade til forskningsverdenen. det øgede fokus på forskning 
gjorde også, at omverdenen fik øje for også denne side af 
museets virke, hvilket affødte flere rekvirerede opgaver fra 
virksomheder og institutioner. i forbindelse med ansøgnin-
ger til forskningspuljer og fonde gav det en stor fleksibilitet 
i ansøgningsprocessen, at samarbejdet med universitetet al-
lerede var etableret, så man ikke skulle ud at søge samar-
bejdspartnere fra gang til gang.

et af de sidste resultater, Cmrs opnåede, var en be-
villing fra veluX fonden, som i 2015 bevilgede knap 
fire millioner til det treårige forsknings- og formidlings-
projekt ”Handel og vandel – dansk Hollandske kontakter 
i 1600-1700-tallet”. Projektet udføres af en projektgruppe 
på syv personer, hvoraf to – martin rheinheimer og mette 
guldberg – kommer fra Cmrs, mens resten kommer fra 
andre museer eller er blevet ansat til projektet. dette projekt 
vil nu indgå i det nye forskningscenter og dermed sikre en 
solid aktivitet i centrets første år. 

Konklusion
1. marts 2016 ophører 
Cmrs som forsknings-
center, og på sin vis er 
det en epoke, der er slut. 
På den anden side har det 
aldrig været meningen, 
at Cmrs skulle være en 
statisk enhed. Hele vejen 
gennem sin eksistenstid har centret ændret sig efter forhol-
dene og således også nu. 

i centrets første år var der ambitioner om, at større forsk-
ningsprojekter også skulle kunne huses på museet. det blev 
aldrig tilfældet, og det må nok også erkendes, at det ville 
være svært på en så sammensat arbejdsplads som fiskeri- 
og søfartsmuseet at huse en stor gruppe medarbejdere, der 
fokuserede på en enkelt af museets opgaver. det ville for-
rykke balancen mellem gruppen af forskere og de mange 
andre personalegrupper, som kunne føle, at fokus blev flyt-
tet fra at drive museum til at drive forskning. 

deltagelsen i Cmrs har ikke øget antallet af forsknings-
medarbejdere på museet. museets personalemæssige andel 
har været ret konstant gennem årene: to til tre kulturhisto-
rikere og fra 2008 også en naturhistoriker, lejlighedsvis 
suppleret med medarbejdere i tidsbegrænsede ansættelser. 
museet har således været den konstante størrelse i Cmrs, 
mens antallet af medarbejdere på universitetet har svinget.

volumen har imidlertid ikke været så væsentligt for mu-
seet, som fordelen ved at indgå i et forskningsmiljø var. for 
museet har deltagelsen i Cmrs betydet et langt sejt træk 
på at opkvalificere museets forskning, således at den i dag 
kan leve op til de aktuelle krav, der stilles til forskningen på 
landets statsanerkendte museer. 

med dannelsen af det nye Center for maritim- og er-
hvervshistorie er der skabt solide rammer for det aktuelle 
treårige projekt om dansk-hollandske kontakter og for an-
dre, kommende forskningsprojekter. og de fortsat tætte re-
lationer mellem universitet og museer vil sikre, at samarbej-
det udvikles yderligere i de kommende år. 
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Noter
1. nærværende artikel handler primært om rammerne for 
Center for maritime og regionale studier og i mindre grad 
om centrets faglige resultater. for disse henvises til Cmrs’ 
femårsrapporter og årsberetninger. der er redegjort for 
forskningscentrets første levetid i disse to artikler: morten 
Hahn-Pedersen og Poul Holm: Center for maritim og re-
gional Historie. et nyt initiativ i den museale forskning. 
Sjæk’len 1994. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Esbjerg 
1995, p. 113-122; Poul Holm, morten Hahn-Pedersen og 
flemming just: bro mellem museums- og universitetsforsk-
ning. Sjæk’len 1999. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet. 
Esbjerg 2000, p.141-149. ud over disse artikler er der til 
denne artikel anvendt vedtægter, evalueringer, strategipla-
ner, årsberetninger og andet upubliceret materiale vedr. cen-
tret i i Cmrs’s arkiv på fiskeri- og søfartsmuseet. 
2. Årsberetning 1994. Sjæk’len 1994. Årbog for Fiskeri- og 
Søfartsmuseet, esbjerg 2005, p. 123-137, p. 123.
3. Hahn-Pedersen og Holm op.cit.1995, p. 115. stillings-
strukturen, som beskriver de forskellige kategorier af viden-
skabeligt personale og kravene til dem kan i deres nugæl-
dende form findes i Bekendtgørelse om stillingsstruktur for 
videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arki-
ver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet. bek 
nr. 1222 af 30/10/2015. 
4. Hahn-Pedersen og Holm op.cit.1995, p. 125. 
5. Holm, Hahn-Pedersen og just op.cit. 2000, p. 146. Fi-
nal Evaluation report of the CMRH, 1999, Cmrs’ arkiv. 
evalueringen blev foretaget af tre medlemmer af CmrHs 
akademiske råd jaap r. bruijn, leiden universitet, lars u. 
scholl, deutsches schiffahtsmuseum, og vagn Wåhlin, aar-
hus universitet. 
6. Holm, Hahn-Pedersen og just op.cit. 2000, p. 147.
7. den nye konstruktion blev beskrevet i Holm, Hahn-Pe-
dersen og just op.cit. 2000, p. 147 f.
8. Holm, Hahn-Pedersen og just op.cit.2000, p. 148.
9. Poul Holm: Havenes økohistorie – et globalt forsknings-
projekt, Sjæk’len – Årbog 2000, Esbjerg 2001, p. 8-13.
10. Report of the five-year period of the CMRS, 1 Feb 2000-
31 Dec 2004. esbjerg 1 july 2005. Cmrs’ arkiv.

11. Maarleveld, Th.J. & J. Auer: Present Demands and Edu-
cating a New Generation of Maritime Archaeologists, Jour-
nal of Maritime Archaeology, Volume 3/2, , 2008 p. 69-73.
12. en undtagelse var interreg-projektet virtuelt museum 
(www.vimu.info) fra 2005-2008, som gav mulighed for at 
ansætte en forsker og en del studentermedhjælpere.
13. Strategy plan 2006-2010, p.8; Strategy and work plan 
2011-2015, p. 7, Cmrs’ arkiv. 
14. sidstnævnte samarbejde resulterede i antologien Bunkers. 
Atlantvoldens perspektiver i Danmark, redigeret af l. a. Han-
sen & m. rheinheimer. syddansk universitetsforlag 2014. 
15. udstillingen: ”Pirater og kristne slaver” på fiskeri- og 
søfartsmuseet 2003-2004 samt temahæftet Pirater og krist-
ne slaver − en sømands møde med den islamiske kultur i 
1700-tallet redigeret af mette guldberg og martin rhein-
heimer. fiskeri- og søfartsmuseet, esbjerg 2003. 
16. Se. F.eks. Maarleveld, Th.J., U. Guérin & B. Egger 
(eds.): Manual for Activities directed at Underwater Cultu-
ral Heritage. A guide on the Rules annexed to the UNESCO 
2001 Convention on the Protection of the Underwater Cul-
tural Heritage. Paris, UNESCO 2013.
17. f.eks. Center for dansk byhistorie (2001), dansk Cen-
ter for Herregårdsforskning (2004), Center for industri- og 
erhvervshistorie (2005).
18. forskningen skal efter det almene forskningsbegreb 
leve op til følgende kriterier: originalitet, transparens og 
gyldighed. det er kriterier, der kan udlæses af oedCs 
forskningsbegreb, og som også bruges af forskningsrådet. 
Forskningsstrategi for Kulturministeriets område. udgivet i 
marts 2009 af kulturministeriet, p. 7 og p. 55f.

Summary
Centre for Maritime and Regional Studies 1994-2016
– and the establishment of a new research centre
in 1994 the fisheries and maritime museum, in a partner-
ship with aarhus university, established the research Cen-
tre for maritime and regional History, the first of its kind 
in denmark. the aim of the Centre was to provide a good 
framework for the research which museums are required to 
do under the museums act, and to ensure that the research 
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was done at a level that could be evaluated on equal terms 
with university research. later, the university of south-
ern denmark became the museum’s partner in operating 
the centre, and the centre changed its name to Centre for 
maritime and regional studies – a name meant to express 
the Centre’s multidisciplinary ambition. at the beginning 
of 2016, the Centre is forming a new partnership with the 
former Centre for industrial and business History, and will 
henceforth work under the name of Centre for maritime and 
business History. the article describes the research Centre’s 
work since its establishment a little over 20 years ago.

Mette Guldberg (f. 1959)
etnolog/historiker, ph.d., forsknings- og formidlingschef 
på fiskeri- og søfartsmuseet og seniorforsker ved Center 
for maritime og regionale studier. 1990-1994 museumsin-
spektør ved ølgod museum, ansat som inspektør på fiskeri- 
og søfartsmuseet 1994. fra april 2014 konstitueret leder af 
Cmrs og fra juni 2015 konstitueret direktør for fiskeri- og 
søfartsmuseet. forfatter til artikler og bøger vedrørende 
maritimhistorie, vadehavets kulturhistorie samt kulturmiljø 
og kulturarv.
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Den 27. maj 2015 holdt Fiskeri- og Søfartsmuseet afskedsreception for sin direktør gennem 27 år, Morten Hahn-Pedersen, der her ses 
sammen med sin forgænger Horst Meesenburg.
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Årsberetning 2015

Indledning
2015 indledtes med, at museets direktør gennem 27 år, 
morten Hahn-Pedersen, i januar indgav sin opsigelse med 
fratrædelse med udgangen af juni. forsknings- og formid-
lingschef mette guldberg blev konstitueret i hans sted og 
fungerede som sådan året ud. 
 2015 var også året, hvor der skulle følges op på den me-
get fine kvalitetsvurdering, museet fik af kulturstyrelsen i 
2014. museets plan for at implementere styrelsens anbefa-
linger blev godkendt af kulturstyrelsen i februar, og den in-
debar for 2015, at der skulle udarbejdes en række strategier, 
der dækker delområder inden for vedligehold, forskning, 
formidling, indsamling, konservering og bevaring. disse 
blev udarbejdet sidst på året. derudover var der på museet 
en lang række andre aktiviteter, som følgende beretning vil 
forsøge at give et indtryk af. 

Samlinger 
fiskeri- og søfartsmuseets kulturhistoriske samling rummer 
ca. 16.800 genstande vedrørende dansk fiskeri, vestjysk sø-
fart og dansk offshore. Hertil kommer arkivalier, fotografier 
og en stor samling af søkort og skibstegninger samt opteg-
nelsesarkiv. tidsmæssigt ligger samlingernes hovedvægt i 
sidste halvdel af det 19. og hele det 20. århundrede. 
 fiskeri- og søfartsmuseets naturhistoriske samling om-
fatter ca. 2800 præparater. Hovedvægten i samlingerne ved-
rører havpattedyr indsamlet som led i museets engagement 
i naturstyrelsens Beredskabsplan vedrørende havpattedyr. 
Præparater fra sæler, primært kranier og nedfrosne vævs-
prøver, udgør den ene, og største, del af havpattedyrsam-

lingen. en anden del udgøres af præparater fra hvaler, dvs. 
nedfrosne vævsprøver, kranier såvel som komplette skelet-
ter. Hvalpræparaterne er indsamlet fra hele landet, mens de 
indsamlede sælpræparater primært stammer fra vadehavs-
området. dertil kommer en fiskesamling bestående af en 
række afstøbninger, udstoppede fisk samt formalinfikserede 
fisk og en stor samling af invertebrater (hvirvelløse dyr), 
særligt af muslinger og havsnegle.
 de kulturhistoriske samlinger registreres i kulturstyrel-
sens system regin, og museumssagerne publiceres via regin 
til hjemmesiden museernes samlinger, kulturarv.dk/mussam.
 da de naturhistoriske museer endnu ikke har adgang til 
et fælles registreringssystem analogt med regin, foretages 
registreringen af de naturhistoriske samlinger pt. elektronisk 
i microsoft excel samt i en sideløbende fysisk registrant. 
det landsdækkende registreringssystem for naturhistoriske 
museer sPeCifY er ved at blive rullet ud. Programmet blev 
i august installeret på museet af en medarbejder ved statens 
naturhistoriske museum. Programmet vil blive tilrettet efter 
museets specifikke behov, inden det tages i brug. 
 museets bibliotek hører under esbjerg Hovedbibliotek 
hvor størstedelen af samlingen er registreret. der kan søges 
i bogsamlingen via esbjergbibliotek.dk og bibliotek.dk. i det 
forløbne år er gennemgangen af museets tidsskriftsamlin-
gen med henblik på udskillelse af tidsskrifter, som ligger 
uden for museets hovedemneområder, blevet tilendebragt. 
 museets interne håndbog i registrering og samlings-
håndtering udgør den daglige vejledning i arbejdet med 
de kulturhistoriske dele af samlingerne, fra indsamling og 
modtagelse til registrering og magasinering. Håndbogen er 
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i 2015 klargjort i fuldt omfang og dækker nu alle aspekter 
af samlingshåndteringen. der er tale om et dynamisk elek-
tronisk dokument, som løbende tilrettes og udvikles. det vil 
sige at museets praksis inden for området til enhver tid er 
beskrevet, samtidig med at ændringer i praksis løbende bli-
ver ført ajour i håndbogen. 
 i lighed med tidligere år har studerende fra marinarkæo-
logi på syddansk universitet anvendt museets fartøjer som 
øvelsesobjekter, når de skal lære at opmåle skibe. museet 
får de tegninger, der kommer ud af det, til arkivet. 
 i december påbegyndtes en omfattende digitalisering af 
den meget store samling, som tage sørensen i 2000 over-
drog til fiskeri- og søfartsmuseet. samlingen vedrører vitus 
berings og martin spangsbergs kamchatka-ekspeditioner og 
lignende opdagelsesrejser i de vældige områder omkring det 
nordlige stillehav. den omfatter mange sjældne bøger samt 
værdifulde kobberstik og topografiske kort fra 1500- 1600- 
og 1700-tallet. i 2015-16 bliver dele af samlingen digitalise-
ret, således at den fremover vil være tilgængelig på nettet. di-
gitaliseringen er gjort mulig takket være donationer fra alice 
og tage sørensens fond samt Claus sørensens fond.

Indsamling og erhvervelser
Kulturhistorie: fiskeri- og søfartsmuseet har i 2015 med tak 
modtaget 36 afleveringer af genstande, fotos og andet ma-
teriale fra virksomheder og privatpersoner i hele danmark 
vedrørende såvel fiskeri og søfart som offshore. blandt årets 
afleveringer kan nævnes:
 fra tidligere lods jan ebsen er indkommet en unik 
lodshåndbog (en såkaldt ’kursbog’), som indeholder hans 
personligt indsamlede og udarbejdede kortmateriale og re-
ferencer anvendt under lodsning af skibe i en lang række 
danske farvande og havneindsejlinger.
 fra fa. Carl backs a/s har museet fået overdraget en række 
maritime genstande, som hidtil har været udstillet i butikken 
på malervej i sædding, herunder flotte navnebrætter, et 
skibsrat, lanterner og en model af e 224 Hebron.
 fra Helga møller har museet modtaget et spændende ma-
leri med motiv af et fladbundet fartøj til havs, formentlig en 
tjalk eller kuf. i baggrunden ses endnu et tilsvarende fartøj. 

et sidesværd er meget synligt på det forreste skib, hvilket in-
dikerer en relation til vadehavet. signaturen er k. leppa, og 
givers bedstefar, søren Peder sørensen, erhvervede maleriet 
på en auktion i Hamborg i 1919 eller 1920. ifølge ham har 
maleriet oprindeligt været ophængt på et slot i sydtyskland. 
fra jens matthiesen har museet modtaget en søkikkert, som 
ikke mindst er interessant pga. sine indgraveringer. kikker-
ten, som er fundet i skunken i et hus i esbjerg, er graveret 
med årstallene 1720, 1885 og 1931, og sidstnævnte årstal 
er suppleret med navnene jeppe Chr. sørensen og Chr. P. 
sørensen. kikkertens proveniens er ved at blive undersøgt. 
begge afleveringer relaterer sig til sørensen-familien, som 
stammer fra langli. jeppe Chr. sørensen var kendt som 
”kongen af langli”, og søren Peder sørensen og Chr. P. sø-
rensen var hans sønner. en tredje søn var Claus sørensen, 
som bl.a. har givet navn til kutter e 1 Claus sørensen.
 fra olie gas danmark har museet modtaget arkivalierne 
fra fiskerikompensationsnævnet, som blev etableret i 1986 
med hjemmel i undergrundsloven ved en aftale mellem fi-
skeriforeningerne og north sea operators-denmark (nsoC-
d). det blev besluttet at udnævne formanden for energik-
lagenævnet som formand, og energiklagenævnet agerede 
som sekretariat for fiskerikompensationsnævnet indtil 2012. 
nævnet har haft et meget lavt aktivitetsniveau siden år 2000, 
og derfor er det besluttet at fortsætte det i en mindre formel 
form og overdrage arkivet til fiskeri- og søfartsmuseet.
 fra regnar fugleberg har museet modtaget en norsk 
harpunkanon. fiskeskipper kaj g. nielsen, e 116 nannY 
bredaHl, hjembragte i 1950’erne kanonen fra aalesund, 
og en henvendelse til Hvalfangstmuseet i sandefjord, norge, 
har bekræftet, at der formentlig er tale om en ”bottlenose-
kanon”, brugt til fangst af døgling (på norsk: nebbhval). der 
er taget kontakt til aalesund museum for at få yderligere vi-
den om denne form for hvalfangst, som fandt sted i perioden 
ca. 1880-1930. 
 fra jens Chr. nielsen har museet modtaget en spænden-
de optagelse af et interview, som blev foretaget med hans 
far, fiskeskipper johs. m. nielsen, i 1975 samt en række 
udklip fra faderens efterladte sager. johs. m. nielsen ejede 
bl.a. e 253 jerrig, var født i 1895, og han deltog både i 
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stiftelsen af union skibsforsikring og i oprettelsen af an-
delssildeoliefabrikken i 1948. 
 fra bundgarnsfisker otto Permin i kalvehave er hjemta-
get regnskaber og øvrigt materiale fra hans virke som selv-
stændig bundgarnsfisker siden 1965. givers oldefar, johan 
Permin, kom til danmark fra Wendischer landdorf i Pom-

mern i 1880’erne, og Permin-familien har drevet fiskeri fra 
kalvehave lige siden. otto Permin var fortsat i 2015 aktiv 
erhvervsfisker, men ønskede alligevel at overdrage materia-
let til fiskeri- og søfartsmuseet.  
 fra Poul-ejnar sørensen, trawl- og Posebinderiet i 
esbjerg, har museet modtaget otte torskeruser og effekter 

Kort over Sibirien med Nordkina, Japan og dele af den amerikanske vestkyst. Kortet er en del af den såkaldte Spangberg-samling af kort 
og stik fra 1500-1700-tallet, som vil blive digitaliseret i 2015-16. 
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brugt i fremstillingen af rejetrawl.  ruserne stammer fra Hv 
14 i.k. nielsen, hvis ejer har fisket med dem i lillebælt i 
1970’erne.
 fra fiskeskipper kr. Hansen, Hvide sande, har museet 
modtaget forskellige genstande fra hans redskabshus ved 
tyskerhavnen, som skal rømmes og nedrives for at give 
plads til ferieboliger. genstandene var bl.a. en splidstok til 
hajkroge, et ubrugt garn til heltfiskeri og en lille stejle til 
opredning af garn i lav højde, specielt så børn kunne nå op 
og rede garn ud på den.
 Naturhistorie: fiskeri- og søfartsmuseets akvarium har 
med tak jævnligt modtaget fisk og invertebrater fra fisker 
lars Hast i skærbæk og lejlighedsvis fra fartøjerne e 4 Ho 
bugt, e 426 rune egHolm, ri 562 ditte juul, e 
567 sCotia, l 318 lajeHebis og rusefisker svend ing-
vardsen i st. darum. besætningen om bord på e 1 Claus 
sørensen har i forbindelse med museumskutterens turist-
sejladser og på egentlige indsamlingstogter skaffet småfisk 
og bunddyr til undervisningsbrug i formidlingstjenesten 
samt til udstilling i akvariet. endelig har museet udvekslet 
fisk og invertebrater med den blå Planet, øresundsakvariet, 
sylt akvarium og multimar i tönningen. 
 angående havpattedyr har museet indsamlet prøver fra 
10 spættede sæler, fire gråsæler, fire marsvin, to kaskelotter, 
fem hvidnæser, en grind samt en ryghvirvel fra et kadaver, 
der ikke umiddelbart kunne artsbestemmes. 
 midt i januar strandede en henfalden kaskelot ved Harbo-
øre. underkæben blev indsamlet, men en storm skyllede ka-
daveret ud i havet igen, hvor det forsvandt. i februar strande-
de en kaskelot på vaden ved sønderho på fanø. Hvalen blev 
efterfølgende bjærget i land, og der blev udtaget prøver. da 
hvalen var meget henfalden, blev en udførlig obduktion ikke 
udført. Hvalen blev efterfølgende opskåret ved anvendelse 
af en kniv, der var specialkonstrueret til formålet og monte-
ret på en rendegraver. i september strandede en grindehval 
ca. 1½ km nord for søndervig og blev indsamlet af museet. 
Hvalen blev efterfølgende obduceret med deltagelse af folk 
fra aarhus universitetshospital, dtu veterinærinstituttet og 
aarhus universitet. de fem hvidnæser strandede alle i slut-
ningen af maj og starten af juni på den jyske vestkyst.

Undersøgelse og forskning
fiskeri- og søfartsmuseets forskning foregår inden for 
rammerne af Center for maritime og regionale studier 
(Cmrs). Centret drives på 50/50-basis i samarbejde mellem 
fiskeri- og søfartsmuseet og syddansk universitet (sdu). 
siden april 2014 har mette guldberg været konstitueret le-
der af centret, indtil der kunne findes en mere varig løsning. 
den blev fundet i 2015, idet der blev indgået en aftale om, at 
forskningscentret slås sammen med et andet forskningscen-
ter, Center for industri- og erhvervshistorie (Cie), som syd-
dansk universitet og danmarks industrimuseum har drevet 
sammen på lignende vilkår som dem, der gjaldt for Cmrs. 
aftalen om sammenslutningen af de to centre til et nyt Cen-
ter for maritim- og erhvervshistorie (Cme) blev underskre-
vet i efteråret, og syddansk universitet opslog en stilling 
som professor mso til at lede centret. 9/11-15 blev det sid-
ste møde holdt i det akademiske råd for Cmrs, og pr. 1/3-16 
er det nye center en realitet. mens Cmrs havde ambitioner 
om at dække hele museets arbejdsfelt, dækker det nye cen-
ter kun det kulturhistoriske område. museets naturhistoriske 
forskning vil fortsat samarbejde bredt med såvel danske som 
udenlandske universiteter. som en af sine sidste handlinger 
fik Cmrs gennemført en seniorforskerbedømmelse af lasse 
fast jensen, således at alle museets tre medarbejdere med 
forskningsforpligtelse nu er seniorforskerbedømt.

Cmrs afrapporterer sine samlede aktiviteter i en særlig 
årsberetning, hvorfor følgende kun omfatter de undersøgel-
ses- og forskningsprojekter, som i 2015 havde basis på fi-
skeri- og søfartsmuseet. 

morten Hahn-Pedersen har arbejdet med problemstil-
lingerne omkring de faldende olieprisers potentielle kon-
sekvenser for aktivitetsniveauet i esbjergs energisektor og 
udskibningerne fra esbjerg Havn. 

efter at have fået accepteret en interessetilkendegivelse 
indsendte museet i marts en ansøgning til veluX fon-
dens museumssatsning, som har til opgave at styrke forsk-
nings- og formidlingsindsatsen på de danske museer. i juni 
kom besked om, at fonden havde bevilget knap fire mil-
lioner kroner til projektet ”Handel og vandel” om dansk-
hollandske forbindelser i 1600-1700-tallet. bag ansøgnin-
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gen står foruden fiskeri- og søfartsmuseet også museum 
sønderjylland og syddansk universitet. udgangspunktet 
for projektet er de dansk-hollandske kontakter i 1600- og 
1700-tallet, hvor amsterdam var centrum i et tidligt globa-
liseringsforløb. fra hele verden ankom skibe med eksotiske 
varer, handel og håndværk trivedes, mennesker myldrede til, 
og byen havde dimensioner, man knap kunne forestille sig i 
datiden. Holland og amsterdam fyldte derfor meget i folks 
bevidsthed og påvirkede på utallige måder dagligdagen i 
danmark. men hvordan var samspillet mellem det rige Hol-
land og det knap så velstående danmark? og hvad betød 
den hollandske forbindelse for almindelige mennesker? i 
syv projekter, to store og fem mindre, undersøges aspekter 

af verdensbyens indflydelse i danmark i krydsfeltet mellem 
materiel kultur, økonomiske aktiviteter og sociale kontak-
ter. sideløbende udvikles metoder til at formidle disse lidt 
abstrakte begreber ved brug af konkrete menneskeskæbner. 
Projektet løber over tre år og deltagerne er: cand. mag. as-
ger nørlund Christensen, mag. scient. max Pedersen, muse-
umsinspektør Christina folke ax, overinspektør elsemarie 
dam-jensen, professor martin rheinheimer, museumsfor-
midler asbjørn Holm og forsknings- og formidlingschef 
mette guldberg, som også er leder af projektet. til at følge 
projektet er nedsat en følgegruppe bestående af forskere fra 
danmark, Holland, tyskland og england. Projektet blev på-
begyndt 1/9-16 og løber over tre år. 

Dissektion af en grind, der strandede lidt nord for Søndervig 20. september 2015. Fra venstre ses Mette Sif Hansen, DTU, Aage Kristian 
Olsen Alstrup, Aarhus Universitet og Lasse Fast Jensen, Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

167



søren byskov har arbejdet med de statslige fiskeriunder-
søgelsers tidlige historie med udgangspunkt i oprettelsen af 
dansk biologisk station i 1889. specifikt har han set på de 
såkaldte ”rødspætteomplantninger” – storstilede årlige flyt-
ninger af små rødspætter fra nordsøen og nissum bredning 
til den centrale limfjord og til bælthavet. omplantningerne 
fandt sted fra 1892 og helt op til sidst i 1950’erne under 
stram styring og overvågning fra biologisk station. at flytte 
rødspætter fra ”overbefolkede” opvækstområder til ”under-
befolkede” områder med gode vækstbetingelser var en højt 
prioriteret aktivitet, som man var overbevist om havde en 
meget gavnlig indvirkning på det samlede danske erhvervs-
fiskeris udbytte. som et casestudie viser historien om om-
plantningerne og deres ophør i 1958 noget om forskningens 
skiftende fokus, i dette tilfælde fra at være en erhvervsstøt-
tefunktion til at være uafhængig vidensinstitution. 

Historiker, ph.d. Christine overgaard har gennemført en 
undersøgelse af erhvervsfiskeriet i bælthavet og den vest-
lige del af østersøen, det såkaldte iCes-område 22. un-
dersøgelsen omhandler udviklingen af fiskeriet i perioden 
1980-2015 og baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse 
blandt erhvervsfiskere i området samt interviews og skrift-
lige kilder. fokus er på de forringede vilkår for erhvervsfi-
skeri i området, som er fulgt med indførelsen af stadig mere 
omfattende regulering kombineret med strukturudviklingen 
i fiskeriet siden ny regulerings indførelse i 2007.

lasse fast jensen har i 2015 arbejdet med et projekt om-
handlende snæblens adfærd og vandringsmønstre i vidåen 
ved hjælp af akustisk telemetri. biologistuderende morten 
Hertz ved aalborg universitet er tilknyttet projektet med 
lasse fast jensen som medvejleder. Projektet blev opstartet 
i november 2014, hvor hydrofoner blev installeret forskel-
lige steder i vidåen og i vadehavet, og 78 snæbler fik ind-
opereret en akustisk sender. de akustiske sendere udsender 
et specifikt signal, der opfanges af hydrofonerne, og på den 
måde kan snæblernes vandring følges. Projektet, der afslut-
tes foråret 2016, udføres i samarbejde med dtu aqua, aal-
borg universitet og alfred Wegener instituttet i tyskland. 
Projektet er finansieret ved støtte fra 15. juni fonden på 
272.000 kr. derudover har lasse fast jensen arbejdet på 

et projekt omhandlende fysiologi og fødeøkologi hos snæ-
bel og helt, der er støttet af nationalpark vadehavet med 
41.000 kr. og sker i samarbejde med dtu aqua, aalborg 
universitet, alfred Wegener instituttet i tyskland og la ro-
chelle universitet i frankrig. biologistuderende søren nøhr 
thomsen ved aalborg universitet er tilknyttet projektet 
med lasse fast jensen som medvejleder.

i august udførte biologistuderende susie barchley mad-
sen ved københavns universitet forsøg i museets sælarium 
om Rubberguard’s – en ledning, der er strømførende i salt-
vand – indvirkning på gråsælers adfærdsmønstre. forsøgene 
var led i afdækningen af om Rubberguard kan anvendes som 
bortskræmmemiddel i forbindelse med gråsælers skadevol-
den på fiskeredskaber. 

lasse fast jensen er medvejleder for biologistuderende 
sine Hedekær Hansen ved aalborg universitet, der med 
projektet Population analyses of mineral bone density in 
Atlantic cod (Gadus morhua) undersøger forskelle i tæthe-
den af kranieknogler og morfologi af øresten mellem danske 
torskebestande. lasse fast jensen var ligeledes medvejleder 
for jesper Wøhlk bøttcher og trine bæk Pedersen, begge 
aalborg universitet, der med specialerne Migration patterns 
and life history traits of the endangered North Sea houting 
(Coregonus oxyrinchus) og CT scan examinations of skulls 
and jaws of harbour seal populations afsluttede deres bio-
logiuddannelse i 2015. endelig har lasse fast jensen været 
vedleder for en gruppe studerende ved aalborg universitet 
på et projekt omhandlende populationsdynamikker hos 
snæblen, undersøgt ved hjælp af computersimuleringer og 
population viability analysis. sluttelig har tre udenlandske 
biologistuderende gæstet museet i 2015. studerende ved 
insa, institute of applied sciences of lyon, Paul rognon 
har deltaget i pejling af akustisk mærkede snæbler og an-
dreas bauer og katharine rogenhofer, begge Wiens uni-
versitet, har gæstet museet for at arbejde med morfologi hos 
henholdsvis kutlinger og hundestejler. 

museets samling af gråsælkranier er indgået i bache-
lorstuderende ved københavns universitet jacob ruskov-
nielsens arbejde med morfologisk variation hos gråsæler i 
danmark gennem tiden.
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Samarbejde og poster
museet indgår i en lang række andre faglige foreninger og 
sammenslutninger. museet er endvidere repræsenteret i så-
vel danske som internationale arbejdsgrupper inden for mu-
seets arbejdsområder.
 museets direktør indtil 30/6-15, morten Hahn-Pedersen, 
havde følgende poster:
medlem af bestyrelsen for Post/telemuseumsfonden; med-
lem af bestyrelsen for bygd-fonden; medlem af bestyrel-
sen for konserveringscenter vest; medlem af bestyrelse og 
repræsentantskab for esbjerg erhvervsudvikling; medlem 
af bestyrelsen for familiefonden bag blue Water shipping; 
formand for danske bank fonden i esbjerg; medlem af rå-
det for the association of north sea Cities; sekretær for 
associationen northern seas maritime museum network. 
 efter morten Hahn-Pedersens fratræden med udgangen 
af juni har mette guldberg som konstitueret direktør vareta-
get bestyrelsesposten i konserveringscenter vest. 
 forsknings- og formidlingschef mette guldberg har va-
retaget følgende poster:
formand for nationalparkrådet for nationalpark vadehavet, 
hvor hun repræsenterede områdets statsanerkendte museer 
(til februar 2015); medlem af bestyrelsen for nationalpark 
vadehavet som repræsentant for nationalparkrådet (til fe-
bruar 2015); formand for kulturstyrelsens forskerpanel for 
nyere tid; formand for nationalpark vadehavets tværfag-
lige videnskabelig udvalg; medlem af det strategiske råd 
for saxo-instituttet ved københavns universitet; medlem af 
det rådgivende udvalg for vadehavsområdet; medlem af 
koordineringsgruppen for vadehavets formidlerforum; med-
lem af bestyrelsen for Historisk samfund for ribe amt (til 
marts 2015); medlem af følgegruppen til odense bys mu-
seers forskningsprojekt om odense stålskibsværft (til januar 
2015); medlem af kontaktudvalget for dansk maritim Hi-
storie- og samfundsforskning; konstitueret leder for Center 
for maritime og regionale studier, syddansk universitet/fi-
skeri- og søfartsmuseet; medlem af association of north sea 
Cities/northern seas maritime museum network.
museumsinspektør søren byskov har varetaget følgende 
poster:

sekretær for fiskeripuljen; medlem af styregruppen for 
nafHa (north atlantic fisheries History association); 
medarbejdervalgt medlem af fiskeri- og søfartsmuseets 
bestyrelse; suppleant i bestyrelsen for sydvestjysk folke-
universitet − esbjerg, ribe og bramming. 
museumsinspektør lasse fast jensen har varetaget følgen-
de poster:
formand for den trilaterale sælekspertgruppe (tseg) un-
der det trilaterale vadehavssekretariat i Wilhelmshaven 
(CWss); medlem af den veterinære arbejdsgruppe i daZa 
(danish association of Zoos and aquaria); medlem af kul-
turstyrelsens museumsudvalg for naturhistorie; suppleant i 
grønt råd, esbjerg kommune. 
 ud over det nævnte har museet i årets løb leveret ad hoc 
konsulentbistand i såvel universitære som erhvervs- og for-
valtningsmæssige sammenhænge.

Konservering og bevaringsarbejde 
museets konserverings- og bevaringsarbejde arbejde foregår 
i samråd med konserveringscenter vest, som drives i fæl-
lesskab af flere vestjyske muser, og som også står for en del 
af det udførende arbejde. i begyndelsen af september indgik 
museet – i lighed med de øvrige museer i samarbejdet – en 
aftale med konserveringscentret, der indebærer, at museet 
indbetaler de midler, der fra kulturstyrelsen gives til muse-
ernes bevaringsarbejde, til konserveringscenter vest for at 
sikre dets fortsatte drift. aftalen indebærer ikke ekstra udgif-
ter for museet, idet der – som en sen udløber af kommunal-
reformen – er tale om en teknisk omlægning af kulturstyrel-
sens tilskud fra at gå direkte til konserveringscentret til at gå 
til det enkelte museum. som en del af aftalen foretages der et 
årligt fast tilsyn med samlingerne fra konservatorside. første 
tilsyn fandt sted i november 2015, men fremover vil det årli-
ge tilsyn optimalt finde sted i forsommeren, hvor identifika-
tion af eventuelle skadedyrsangreb er nemmest at foretage.

i oktober 2015 udførte museet et pilotprojekt vedr. 
skibsbevaring i et samarbejde mellem museets skibstømrere 
og konserveringscenter vest. Her blev en af museets både, 
en marskbåd fra nykirke (mus.nr. 1981-19), opvarmet i et til 
formålet opbygget aflukke til ca. 55 grader for at bekæmpe 
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et konstateret angreb af borebiller. Projektet gav værdifulde 
erfaringer, som vil kunne bruges ved fremtidige konserve-
ringsopgaver af samme karakter.

museets kutter e 1 Claus sørensen var i foråret på 
værft hos Hvide sande skibs- og bådebyggeri til almindelig 
vedligehold, dvs. malerarbejde, kalfatring mv. fornyelserne 
omfattede en ny bovplade og ny slidforhudning midtskibs. 

stråtaget på esehytten i frilandsudstillingen blev i decem-
ber udskiftet med støtte fra lida og oskar nielsens fond. 

Permanente udstillinger
24/2 modtog museet meddelelsen om, at a.P. møller fon-
den med en samlet bevilling på 15,5 mio. kr. ville sikre rea-
liseringen af udstillingen ”energi fra havet – dansk offshore 
på nordsøen”. udstillingen er første etape af realiseringen 
af udviklingsprojektet ”fos mod år 2018”. arbejdet gik i 
gang straks efter modtagelsen af tilsagnet, og udstillingen 
er planlagt til at åbne primo september 2016. ”energi fra 
havet” skal opbygges i den hal, der hidtil har rummet sø-
fartsudstillingen ”vadehav og verdenshav”, som åbnede i 
1999. denne udstilling blev derfor taget ned umiddelbart 
efter efterårsferien med sidste åbningsdag 18/10. umiddel-
bart efter nedtagningen udlåntes skibsmodellerne af bark 
Prinsesse marie, s/s aleXandra og dfds’s eng-
landsbåd, Parkeston, sammen med en stor samling bly-
skibsmodeller til værftsmuseet i Helsingør, hvor de indgår i 
udstillingen ”Helsingør byggede skibe i 100 år”.

Særudstillinger
museets har etableret en ny struktur for særudstillinger på 
forskellige lokaliteter: 
1) i særudstillingslokalet: udstillinger af et halvt til to års 
varighed. 2) indhak ved særudstilling: udstillinger af en til 
seks måneders varighed. 3) nyhedsmontre i forhal: nyind-
komne genstande/arkivalier/billeder. 4) forhal: større iko-
niske genstande, små ”flade” udstillinger. kan også bruges 
til særudstillinger. 5) Caféen: billeder på væggen udskiftes 
ca. en gang om året.

i særudstillingslokalet vistes frem til påske udstillingen 
”ned’ å æ havn”, som i fotos og genstande fortalte historien 

Fiskeri- og Søfartsmuseets permanente Søfartsudstilling ”Vadehav 
og verdenshav” fra 1999 blev taget ned i oktober for at give plads 
til den nye udstilling ”Energi fra havet”. Med udstillingen for-
svandt også den populære ”ko”, en stud, der er ved at blive hejst 
om bord på et skib.
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tv-e blev genudsendt en udsendelsesrække om martin 
spangsberg, hvori også morten Hahn-Pedersen medvirke-
de. udstillingen blev i efteråret afløst af en lille udstilling 
om tunfiskeriet i øresund, hvor museet i samarbejde med 
dansk grejsamlerklub viste fotos og fiskegrej anvendt i det 
spektakulære sportsfiskeri efter tun i øresund i perioden fra 
1947 til 1962. 

i nyhedsmontren, der blev opstillet i forhallen i somme-
ren 2015, blev vist genstande modtaget fra Carl backs’ mari-
time samling efterfulgt af genstande, fotos og konstruktions-
tegninger fra rådgivende skibsingeniør jørgen Petersen a/s. 

i forhallen vistes hele året udstillingen ”Hvaler på afveje 
– Hvalstrandinger i danmark gennem tiderne” som åbnede 
i efteråret 2014. 

i caféen vistes fra foreåret plakater fra passagerruter.

Undervisning og studiebesøg 
i 2015 har i alt 6.092 børn og voksne deltaget i formidlings-
aktiviteter på museet, heraf har 4.878 elever fordelt på 246 
hold været gennem et undervisningstilbud på museet. det 
er en stigning i antal af børn i forhold til sidste år på 10 %.  

om esbjerg havns udvikling fra 1870’erne frem til det 21. 
århundrede. den blev erstattet af særudstillingen ”marie 
mærsk i billeder”, som fortalte om arbejde og hverdag til 
søs om bord på et af verdens største containerskibe, triple-
e-skibet marie mærsk. udstillingen var blevet til i et 
samarbejde mellem fotografen Casper tybjerg og fiskeri- 
og søfartsmuseet og viser en række enestående flotte foto-
optagelser fra tybjergs togt med marie mærsk i juni 
2014. takket være stor velvilje og hjælpsomhed fra maersk 
line og i særdeleshed fra besætningen om bord på ma-
rie mærsk kunne der med denne udstilling på en ny og 
anderledes måde gives et indblik i nutidens maritime ver-
den. efterfølgende foretog morten Hahn-Pedersen og sø-
ren byskov et længere interview med skibets kaptajn, john 
møller jensen, som er bosat i esbjerg. interviewet gav et 
spændende indblik i en nutidig karriere inden for contai-
nerskibsfarten.

i det nyetableret indhak til udstillinger i tilknytning til 
særudstillingslokalet blev der op til påske etableret en lille 
udstilling om den opdagelsesrejsende martin spangsberg 
fra esbjerg i anledning af, at der på den lokale tv-station 

Fra særudstillingen ”MARIE MÆRSK i billeder” med fotos af Casper Tybjerg.
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Skipper Niels Lassen på dækket af museumskutteren E1, der i maj deltog i træskibssammenslutningens pinsetræf i Lemvig. 
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stigningen i antallet af aktiviteter er på 11 % i forhold til 
sidste år. der har været en tydelig stigning i antallet af 
børnehaver og indskolingsbørn og et mindre fald i antallet 
af elever fra udskolingen (7.-10. kl.), ligesom der opleves et 
fald i de traditionelle oplæg og foredrag om specielle em-
ner. Hovedparten af undervisningsaktiviteterne for indsko-
lingselever og børnehaver tager udgangspunkt i det naturvi-
denskabelige fagområde. 

fiskeri- og søfartsmuseet besøges hvert år af forenin-
ger, firmaer, erhvervsorganisationer, pressefolk, fagkolleger 
og lignende grupper som ønsker omvisning på museet. så-
danne gruppearrangementer er i fremgang, og i 2015 deltog 
478 gæster i konceptet ”frokost, sælfodring og rundvisning 
bag kulisserne”.

museets Café inddrages i stigende grad i museets formid-
lingsaktiviteter og særarrangementer – en tendens, der ventes 
at fortsætte i de kommende år, idet museet deltager i et tre-
årigt forsknings- og formidlingsprojektet fisk (fisk, børn, 
sundhed og kognition), som i november modtog 17,9 millio-
ner kroner fra nordea-fonden. forskningsdelen af projektet 
udføres ved institut for idræt og ernæring på københavns 
universitet, mens formidlingsdelen varetages af kattegatcen-
tret, nordsøen oceanarium og den blå Planet og fiskeri- og 
søfartsmuseet, som skal arbejde sammen om at give børn og 
deres forældre oplevelser med fisk og sundhed på en utradi-
tionel og involverende måde. Projektet starter 1/3-16.

Ferieaktiviteter
Året igennem, og særligt i forbindelse med ferieperioder, bli-
ver der arrangeret aktiviteter for museets besøgende. arbej-
dende værksteder med frivillige medarbejdere og de åbne la-
boratorier indgår som fast element i ferieprogrammerne, men 
til hver ferie udvikles også nye aktiviteter og programmer. 
således var temaet for vinterferien ”fisks forunderlige farver 
og former”, for påskeferien ”transport på havets motorveje” 
og for efterårsferien ”everten – vadehavets varevogn”. 

sommeren er højsæson for de arbejdende værksteder, 
ligesom publikum har mulighed for at deltage i vadevan-
dringer og i sejlture med museumskutteren e 1 Claus sø-
rensen.

i de første tre dage i efterårsferien 13-15/10 opførte es-
bjerg børne- og ungdomsteater stykket ”fisken josefine, 
der ikke kunne synge”. i år var antallet af teateropførelser 
pr. dag udvidet fra to til tre, så flere fik mulighed for at op-
leve stykket. 

Året afsluttedes med det store julemarked, som afholdes 
hvert år den første søndag i december. i forbindelse med 
julemarkedet udgav museet bogen Horisontlinjer − Fugle 
og Vadehav med tekst og billeder af marco brodde, der ved 
siden af sit mangeårige virke som formidler af vadehavets 
kultur og natur også har skildret området kunstnerisk i form 
af akvareller, feltskitser og raderinger. med udgangspunkt i 
vadehavet omkring fanø formidler marco brodde gennem 
billeder og tekst, hvordan det store tidevandsområde som 
rasteplads for millioner af trækfugle forbinder polerne og 
verdensdelene syd og nord for os. 

E 1 CLAUS SØRENSEN
i dagene 22-24/5 deltog museets kutter e 1 Claus sø-
rensen i træskibssammenslutningens årlige pinsestæv-
ne, der i år fandt sted i lemvig. deltagelsen var en stor suc-
ces, og såvel kutteren som formidlingsaktiviteterne på kajen 
vakte stor interesse. 

grundet problemer med godkendelse af besætningen 
til e 1 var det nødvendigt allerede før sommersæsonen at 
aflyse al sejlads om søndagen, således der kun var turistsej-
lads tirsdag og torsdag med tre afgange dagligt. dertil kom, 
at sejladser måtte aflyses to torsdage − 9/7 alle tre afgange 
og 30/7 to afgange − på grund af vejret. desuden blev der, 
på grund af dårligt vejr, den 10/7 aflyst tre sejladser med 
esbjerg kommunes sommerferiesjov 2015. til gengæld var 
der god belægning på alle de gennemførte afgange. 

i alt sejlede e 1 Claus sørensen i 2015 91 ture. 
turistturene og esbjerg kommunes ture tegnede sig for i alt 
46 sejladser, mens ribe miljøcenter benyttede kutteren på 
21 ture i forbindelse med optagelse af vandprøver. Herud-
over blev der gennemført 13 ture med skoler, institutioner 
og private grupper samt syv ture i forbindelse med bisættel-
ser. endelig blev kutteren anvendt fire gange til indsamling 
af dyr til akvariet eller anden museumsbrug. 
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Digital formidling
digital formidling fylder stadig mere i museets formidling. 
spillet ”gry og vitus”, der i 2014 blev udviklet som app til 
udstillingen ved det nyrenoverede sælarium er downloadet 
i alt 7.537 gange (iPad: 5770 + android: 1767). ”vadeha-
vet på spil”, der er udviklet i sammenhæng med åbningen 
af vadehavspavillonen 2015 har haft i alt 1360 downloads 
(iPad: 917 + android: 443). aktuelle downloads ved års-
skiftet 2015/16 var ca. 45 om ugen for gry og vitus og 18 
for vadehavet på spil.

Anden formidling
Året igennem deltager museet i særlige arrangementer såvel i 
huset som uden for huset. Her skal blot omtales et lille udsnit. 

i foråret deltog fiskeri- og søfartsmuseet i esbjerg 
kommunes tilbud til årets konfirmander, blå mandag, der 
fandt sted den 27/4, 4/5, 11/5 og 18/5. konfirmanderne blev 
tilbudt at deltage i en sælfodring sammen med en formidler. 

i lighed med tidligere år har museet deltaget i store na-
turfagsdag på esbjerg gymnasium i forbindelse med det 
landsdækkende arrangement naturvidenskabsfestival, hvor 
folkeskolerne får et indblik i arbejdet med naturvidenskab 
både hos uddannelsesinstitutioner, museer og private firmaer. 

10/7 deltog fiskeri- og søfartsmuseet i WWf verdens-
naturfondens arrangementet ”opdag Havet” på sædding 
strand. Projektet skal bidrage til den danske viden om havet 
samt udbrede kendskabet til de danske havområder og deres 
værdier. ”opdag Havet” støttes af aage v. jensens natur-
fond og løber fra 2014-2016. i forbindelse med projektet er 
app’en ”opdag Havet” udviklet. 

fiskeri- og søfartsmuseet forskningsengagement affø-
der foredragsaktivitet blandt museets medarbejdere i såvel 
ind- som udland, og fiskeri- og søfartsmuseets medarbejde-
re besvarer hvert år talrige forespørgsler. museets samlinger 
anvendes løbende af forskere, studerende og almindelige 
gæster i kortere eller længere perioder. desuden medvirker 
museets medarbejdere i udsendelser på såvel lokale og re-
gionale som nationale radio- og tv-stationer. museumsfor-
eningen har i årets løb stået for en række velbesøgte fore-
drag, arrangementer og udflugter for sine medlemmer.

Publikationer 
i 2015 har fiskeri- og søfartsmuseet eller museets medar-
bejdere publiceret følgende: 

alstrup ako & jensen lf (2015) to strandede kaskelotter 
langs den jyske vestkyst. Dansk Veterinærtidsskrift, 4, 7. 

alstrup ako, Hansen ms & jensen lf (2015) det dan-
ske beredskab for havpattedyr. Dansk Veterinærtidsskrift,  
3, 12-14.

boysen, benny: barkskibet HoltHe og odense-rederiet 
transatlantic. Sjæk’len 2014. Årbog for fiskeri- og søfarts-
museet, esbjerg 2015, p. 57-71.

brodde, marco: Horisontlinjer – Fugle og Vadehav. fiskeri- 
og søfartsmuseets forlag 2015. udgivet med støtte fra es-
bjerg fonden.

byskov, søren: rødspætteomplantninger i danske farvande 
1892-1957. Sjæk’len 2014, Årbog for fiskeri- og søfarts-
museet, esbjerg 2015, p. 72-89.

fernandez r, schubert m, vargas a, brownlow a, víkings-
son g, siebert u, jensen lf, øien n, Wall d, rogan e, mik-
kelsen b, dabin W, guillot g & orlando l (2015) a gen-
ome-wide catalogue of single-nucleotide-polymorphisms in 
white-beaked and atlantic white-sided dolphins. Molecular 
Ecology Resources, doi: 10.1111/1755-0998.12427. 

guldberg, mette: vadehavets nordligste havn. Hjerting som 
havneby i 1600-1700-tallet. Sjæk’len 2014. Årbog for fi-
skeri- og søfartsmuseet, esbjerg 2015, p. 9-19. 

Hahn-Pedersen, morten (red.): Sjæk’len 2014. Årbog for 
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg, es-
bjerg 2015.

Hahn-Pedersen, morten: fra badegæster og landliggere 
til masseturisme – oversigt over kystturismens udvikling i 
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sydvestjylland, Sjæk’len 2014, Årbog for fiskeri- og sø-
fartsmuseet, esbjerg 2015, p. 111-131.

Hahn-Pedersen, morten & ole ingrisch: esbjerg og de fal-
dende oliepriser, kronik, JydskeVestkysten, 25/1 2015.

Hansen ms, alstrup ako, Hansen jH, al-sabi mns, non-
nemann b, jensen lf, Hedayat a & jensen tH (2016) 
stranding of two sperm whales (Physeter macrocephalus) 
in the “north sea trap” at Henne strand, denmark. Aquatic 
Mammals, 42(1), 35-41.

jakobsen, knud: osvalds krig – nordsøfiskeriets vilkår un-
der 2. verdenskrig. Sjæk’len 2014, Årbog for Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet, Esbjerg 2015, p. 91-109.

jensen lf, thomsen ds, madsen ss, ejbye-ernst m, Poul-
sen sb & svendsen jC (2015) ontogenetic development 
of salinity tolerance and osmoregulation in the endangered 
anadromous north sea houting (Coregonus oxyrinchus): 
implications for conservation and habitat restoration. En-
dangered Species Research, 28, p.175-186.

En af de populære aktiviteter på museets frilandsudstilling er smedjen, her bemandet af Svend E. Kristensen og Tonny F. Nielsen. 
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Museets sæler fodres hver dag kl. 11 og 14.30. Her er det biologistuderende Melanie Brauckhoff, der varetager fodringen.
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jensen lf, galatius a & teilmann j (2015) first report on a 
newborn grey seal pup (Halichoerus grypus) in the danish 
Wadden sea since the 16th Century. Marine Biodiversity 
Records, 8, e131. 

jørgensen, ida Christine: identiteter i flåden – en under-
søgelse af verdens- og selvopfattelsen hos danske søfolk i 
perioden 1770-1820. Sjæk'len 2014. Årbog for fiskeri- og 
søfartsmuseet, esbjerg 2015, p. 9-19.

kinze Carl Chr. & jensen lasse fast: Pukkelhvaler i øster-
søen anno 2014. Sjæk'len 2014. Årbog for fiskeri- og sø-
fartsmuseet, esbjerg 2015, p. 132-139. 

ludes-Wehrmeister e, dupke C, Harder tC, baumgärtner 
W, Haas l, teilmann j, dietz r, jensen lf & siebert u 
(2016) Phocine distemper virus (Pdv) seroprevalence as 
predictor for future outbreaks in harbour seals. Veterinary 
Microbiology, 183, 43-49.

van neer a, jensen lf & siebert u (2015) grey seal (Hali-
choerus grypus) predation on harbour seals (Phoca vitulina) 
on the island of Helgoland, germany. Journal of Sea Re-
search, 97, 1-4.

Petersen, Holger munchaus: måneden drejer – folkene på 
“jernalderens” storsejlere. Sjæk'len 2014. Årbog for Fiske-
ri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2015, p. 33-55.

sussarellu r, arnaud H, bierne n, lapegue s, Quillien v, 
Cornette f, lelong C, jensen lf & boudry P (2015) ad-
ditive transcriptomic variation associated with reproductive 
traits suggest local adaptation in a recently settled populati-
on of the Pacific oyster, Crassostrea gigas. BMC Genomics, 
16:808.

svendsen, jon Christian, bjørn tirsgaard, g. antonio 
Cordero & john fleng steffensen: intraspecific variation 
in aerobic and anaerobic locomotion: gilthead sea bream 
(Sparus aurata) and trinidadian guppy (Poecilia reticula-
te) do not exhibit a trade-off between maximum sustained 

swimming speed and minimum cost of transport. frontiers 
in Physiology, 6: 43. 

thøstesen, Charlotte bie: Hvaler på afveje – særudstilling 
om hvalstrandinger i danmark gennem tiderne, Sjæk’len 
2014, esbjerg 2015, p. 140-153.

PR-virksomhed 
fiskeri- og søfartsmuseet har gennem mange år været 
medlem af organisationen topattraktioner, der både er et 
markedsførings- og produktudviklingssamarbejde. gennem 
dette samarbejde har fiskeri- og søfartsmuseet i det for-
gangne år distribueret 180.000 eksemplarer af museets egen 
brochure. desuden er 90.000 brochurer distribueret via mu-
seet og andre samarbejdspartnere. fiskeri- og søfartsmuseet 
fortsatte i 2015 det samarbejde med mediebureauet Carat 
medier, som blev indledt i 2013. Carat medier administrerer 
omkring 50 % af museets markedsføringsbudget, som bliver 
anvendt til tv-reklamer i tv-syds sendeområde og weban-
noncering på forskellige medier og nyhedssider. de øvrige 
50 % af markedsføringsbudgettet administreres af museet 
og anvendes dels til annoncering i diverse turistguides og 
dels til produktion og distribution af museets folder. 

museets hjemmeside www.fimus.dk blev i juni opdate-
ret, således den nu er responsiv, og derved tilrettet smartpho-
nes. samtidig blev sidens layout opfrisket.

museet har fordoblet antallet af udsendte pressemedde-
lelser fra 14 i 2014 til 29 i 2015. desuden har museet inten-
siveret sin brug af sociale medier og rettet større opmærk-
somhed mod facebook, instagram, og tripadvisor. 

Kiosk- og cafévirksomhed
som et initiativ til at skabe omsætning i museets café, Café 
fimus, på ellers stille fredage, arrangeres “fredagsfrokost” 
den første fredag i måneden. det er blevet en stor succes, og 
fredagsfrokosterne er fuldt bookede. På basis af disse erfa-
ringer videreudvikles der på lignende ideer.

i foråret fik Café fimus installeret et fryserum i kælderen, 
fryserummet har bidraget til målsætningen om at nedbringe 
madspild samt forbedret arbejdsstillingerne for personalet. 
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i maj måned indgik caféen et samarbejde med ergote-
rapeutuddannelsen på uC sYd i esbjerg. en gruppe stu-
derende gennemgik efter caféens ønske ungarbejdernes 
arbejdsstillinger og rutiner. resultatet af rapporten er en 
række målrettede anbefalinger som caféen efterfølgende har 
fundet nyttige i sit kontinuerlige arbejde med at forbedre 
arbejdsforholdene.

museet opnåede nøglehulsmærkning i starten af juli 
2015, og i den forbindelse har personalet gennemgået de 
tilhørende kurser. 

Bygninger og udendørsarealer
særudstillingslokalet blev midlertidigt renoveret i foråret. 
der blev lagt nyt gulv og der blev indrettet et indhak til min-
dre udstillinger. samtidig blev elinstallationer opdateret. 

museet afsluttede udviklingsprojektet ”fos mod år 
2018”, der med støtte fra esbjerg kommunes pulje til 
vækstfremme havde til formål at udarbejde beskrivelser fire 
projekter til udvikling af museet, nemlig: 1) udstillingen 
”energi fra havet – dansk offshore på nordsøen” til opsæt-
ning i den nuværende søfartshal, 2) den maritimhistoriske 
udstilling ”mennesker ved havet” til erstatning for den nu-
værende fiskeriudstilling, 3) om- og udbygning af østfløjen 
med tilføjelse af et auditorium og 4) nybygget hvalhal.
 Projektbeskrivelserne skal danne grundlag for at søge 
penge til at realisere projekterne, og med omtalte bevilling 
fra a.P. møller fonden på 15,5 mio. kr. til realiseringen af 
udstillingen ”energi fra havet” kan første etape sættes i værk. 

Inventar og materiel
museet fik i forsommeren installeret wi-fi i forhal, sælari-
um, auditorium/laboratorium og administration med støtte 
fra ses vækstpulje. 

i efteråret blev der udspændt wirer over den åbne del 
af vadehavspavillonen. baggrunden er, at det har vist sig 
vanskeligt, at holde krager og husskader på æg-rov ude af 
anlægget. udspænding af tynde stålwirer ved pavillonens 
front vil fortsat tillade, at fuglene opleves helt tæt på, samti-
digt med at krager holdes ude af anlægget. i tillæg vil stæk-
ning af fuglene overflødiggøres. 

Organisation og administration
fiskeri- og søfartsmuseets bestyrelse består af følgende 
(udpegende instans i parentes): 
niels Wichmann (danmarks fiskeriforening), 
tom elmer Christensen (danske Havne) 
Per jørgensen (europas maritime udviklingscenter), 
morten meldgaard (naturstyrelsen), 
verner andersen (olie gas danmark), 
jørgen ahlquist (esbjerg kommune)
tommy noer (esbjerg kommune), 
knud jager andersen (museumsforeningen for fiskeri- og 
søfartsmuseet)
john frikke (museumsforen. for fiskeri- og søfartsmuseet) 
Per Holm (museumsforeningen for fiskeri- og søfartsmu-
seet)
erik bonde Pedersen (museumsforeningen for fiskeri- og 
søfartsmuseet) 
søren byskov (personalet på fiskeri- og søfartsmuseet). 
 bestyrelsen konstituerede sig 23/10 med knud jager 
andersen som formand og verner andersen som næstfor-
mand. bestyrelsen har holdt fire ordinære og to ekstraordi-
nære bestyrelsesmøder. Herudover holdt formandskabet og 
direktøren møder ca. hver anden måned året igennem. 

bestyrelsen nedsatte på et ekstraordinært bestyrelses-
møde den 16/1 et ansættelsesudvalg, der skulle stå for an-
sættelsen af en ny direktør til museet efter morten Hahn-
Pedersens fratræden med udgangen af juni 2015. til at 
forestå ansættelsesproceduren valgtes konsulenfirmaet H.C. 
vestergaard. i oktober blev det offentliggjort, at david du-
pont-mouritzen var ansat som ny direktør med tiltrædelse i 
begyndelsen af 2016. 

museumsforeningen for fiskeri- og søfartsmuseet har 
til formål at støtte den selvejende institution fiskeri- og sø-
fartsmuseet, saltvandsakvariet i esbjerg,  gennem praktisk 
bistand og økonomisk støtte  for at fremme interessen for 
fiskeri og søfartsmuseets arbejde og ansvarsområde. des-
uden udpeger foreningen fire medlemmer til fiskeri- og sø-
fartsmuseets bestyrelse. medlemskab af foreningen opnås 
ved køb af årskort til fiskeri- og søfartsmuseet. ved udgan-
gen af 2015 havde museet 1.317 årskortholdere. 
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i efteråret oprettedes et samarbejdsudvalg bestående af 
tre repræsentanter fra personalet og de tre medlemmer af 
ledergruppen. udvalget holdt sit første møde 2/11. 

Museets personale
i 2015 talte fiskeri- og søfartsmuseets faste stab 81 perso-
ner fordelt på 23 fuldtidsansatte, fem deltidsansatte og 41 ti-
melønsansatte. ud over den faste stab havde museets i 2015 
tilknyttet syv beskæftigelsesansatte og fire projektansatte. 
Hertil kommer en stor stab af frivillige, som dels beman-
der smedjen og motorværkstedet i frilandsudstillingen samt 
bloksaven, vodbinderiet og trædrejerværkstedet. desuden 
er tilknyttet frivillige som varetager specifikke museale op-
gaver. endelig har en række studerende deltaget i museets 
projekter eller udført egne projekter. 
 medarbejdernes fordeling på afdelinger var som følger:
Direktør: museumsdirektør morten Hahn-Pedersen (histo-
riker/Cmrs, til 30/6-15). konstitueret direktør mette guld-
berg (etnolog/Cmrs, fra 1/7-15). 
Forsknings- og formidlingsafdeling: forsknings- og for-
midlingschef mette guldberg (etnolog/Cmrs), ole an-
dreassen (projektansat), Christina folke ax (projektansat), 
bjørn slot bjerre (fiskeskipper), melanie brauckhoff (for-
midlingsmedhjælper), søren byskov (etnograf/Cmrs), 
richard bøllund (historiker), niels Chr. børsmose (fiske-
skipper), steen franch (rebslager), bente siff Hansen (re-
gistreringsmedhjælper), søren Pinderup Hansen (fiskeskip-
per), asbjørn Holm (museumspædagog), ditte dyrbo Hviid 
(ma), gert lykke jensen (skibstømrer), lasse fast jensen 
(biolog/Cmrs), ida Christine jørgensen (videnskabelig as-
sistent), niels knudsen (udstillingstekniker), niels lassen 
(fiskeskipper), Peter lassen (projektansat), ulrik gelder-
mann lützen (geograf), jens-erik madsen (fiskeskipper), 
ole mølgaard (skibstømrer), lasse visser ottosen (formid-
lingsmedhjælper), Christine rosenørn overgaard (ph.d.), 
max Pedersen (projektansat), maya gaard rasmussen (for-
midlingsmedhjælper), ragnhild skov (biolog), Claus sme-
degaard (udstillingstekniker), jon svendsen (projektansat), 
Charlotte bie thøstesen (biolog). 

Publikumsafdeling: Publikumschef mette Christensen (tu-
ristøkonom), benthe backs (billet/kiosk), nanna bondesen 
bechsgaard (billet/kiosk), freja gram (billet/kiosk), Hjalte 
gustavussen (billet/kiosk), morten H. Hansen (billet/ki-
osk), Christoph Herb (billet/kiosk), elsebeth jensen (billet/
kiosk), Hanne mette jensen (billet/kiosk), sidsel jensen 
(billet/kiosk), anne kirstine møller-madsen (billet/kiosk), 
birgitte nielsen (billet/kiosk), nynne overlund (billet/ki-
osk), kasper Hauberg Pedersen (billet/kiosk), line Poulsen 
(billet/kiosk), maria gaard rasmussen (billet/kiosk), trine 
tarp (billet/kiosk), katja andersen (café), stine andersen 
(café), lærke elbæk (café), agar Haji (café), Heidi Ham-
mer (café), maiken Hansen (café), Helene Havsager (café), 
nanna Hindborg (café), simon Holmes (café), ditte rode 
juhl (café), Pernille kragh (café), ida juel nielsen (café), 
line krammer nissen (café), jannik W. Petersen (caféle-
der),  johanne Petersen (café), anna fjord sørensen (café), 
maibritt thøgersen (café), anita tørnæs (café). 
Drifts- og administrationsafdeling: drifts- og admini-
strationschef lisbet drangsfeldt (civiløkonom), jon borg 
(frilandsmedhjælper), richard bretschneider (akvarieas-
sistent), bente møller Christensen (akvarieassistent), sara 
Christensen (akvarieassistent), erling eriksen (frilandsmed-
hjælper), michael frandsen (akvarietekniker), ulla groth 
(akvarieassistent), arne jakobsen (frilandsleder), dudu 
kahramanca (rengøringsassistent), rené mærsk (akvarie-
tekniker), flemming mærsk Pedersen (akvarieassistent), 
Camilla Petersen (akvarieassistent), arne sørensen (akva-
riemester), brian tonnesen (akvariemester).
akvariemester arne sørensen stoppede efter 42 års ansæt-
telse ved udgangen af februar 2015. direktør morten Hahn-
Pedersen fratrådte efter 27 års ansættelse med udgangen af 
juni. geograf cand.scient ulrik geldermann lützen tiltrådte 
1/5 en stilling som formidler. 

Besøgstal
i alt besøgtes fiskeri- og søfartsmuseet i 2015 af 113.371 
gæster, hvilket er en stigning på 3910 gæster i forhold til 
2014. 
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Auktionsgade 6-8  ∙  DK-6700 Esbjerg
Tlf.: +45 75 12 96 44
www.csgruppen.dk

CLAUS SØRENSEN GRUPPEN
- så kan du ta’ det helt køligt

CABINN EsBjErg HotEl

VÆRELSER FRA

 560,- DKK

Skolegade 14 • Tel. +45  7518 1600 • eSbjerg@cabinn.com
book nu PÅ WWW.cabinn.com

Esbjerg  Afdeling
Strandbygade 2[ad:postnr] [ad:by]
Telefon 45 12 07 70

Farveboks
Logo
Tekstboks
Streg

Esbjerg  Afdeling
Strandbygade 2
6700 Esbjerg 
Telefon 45 12 07 70

Pon Power
Øresundsvej 9 
6715 Esbjerg N
Tel.: 76 14 64 00 
Fax: 76 14 64 01
power.dk@pon-cat.com
www.ponpower.dk

MOTORER OG 
GENERATORER

www.portesbjerg.dk
adm@portesbjerg.dk

fadderannoncer07.indd   14 17-03-2008   10:10:20

T. +45 75 15 50 55
www.toprent.dk

Salg af rengøringsartikler 
til erhverv og private

Toprent A/S
Afd. Esbjerg

Stenhuggervej 23
6710 Esbjerg V

TIDLIGERE BI-RO

Henning g. Kruse Holding A/s
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VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
Sædding Ringvej 13 . 6710 Esbjerg V . 6710 Esbjerg V . 6710 Esbjerg V Danmark

Tlf.: 76 11 81 00 . Email: VIKING@VIKING-life.com . www.VIKING-life.com

VIKING har i mere end 50 år udviklet sikkerheds- og redningsudstyr,  
som beskytter dem, der færdes til lands, til vands og i luften.

Se vores store udvalg af sikkerhedsløsninger på www.VIKING-life.comSe vores store udvalg af sikkerhedsløsninger på www.VIKING-life.com

Kom sikkert hjem
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Kvaglundvej 89
DK-6705 Esbjerg Ø

Spar Nord Esbjerg
Strandbygade 20
Telefon 72 25 03 00
www.sparnord.dk/esbjerg

11 STÆRKE I 
STRANDBYGADE

Velkommen hos os i Strandbygade - og synes du
hellere vi skal ses hos dig, er vi parat.

Kvaglundvej 89
DK-6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 79 14 07 00
Fax: 79 14 07 01
www.ejegruppen.dk

CJC GRUPPEN A/S

www.roedgaards.dk

vest foto
Sædding Centret
6710 Esbjerg V
Tlf.: 75 15 25 09

Blå fordele?
Vi vil gerne gøre det attraktivt for 
dig at være kunde i Nykredit. Derfor 
tilbyder vi en række fordele, som 
matcher dine behov - med udgangs-
punkt i din økonomis omfang og 
kompleksitet.

Vi kalder dem Blå fordele. Og de 
spænder fra attraktive renter til sær-
lige ydelser, services og specialistbi-
stand, der matcher dine økonomiske 
udfordringer.

Start med at booke en Blå time på 
nykredit.dk eller besøg os på Bor-
gergade 38, og hør mere om, hvad 
du går rundt og går glip af. 

Borgergade 38, 6700 Esbjerg 

Kvaglundvej 89 • 6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 79 14 07 00 • scanoffice@scanoffice.dk

www.scanoffice.dk

Din leverandør af kontorartikler

Grumsen Equipment og vores 
50 medarbejder er klar både 
on og offshore.
Vi har en store kapacitet inden 
for:
 - Bearbejdning
 - Produktion af spil
 - Styremaskiner
 - Kabelarhjul
 - Reparation af skibe
 - Overhaling af motorer
 - Hydraulikopgaver
Vi råder over egen 
ingeniørafdeling, så vi klarer 
også udviklingsopgaver for jer. GRUMSEN EQUIPMENT

Morsøgade 3-7
DK-6700 Esbjerg
Telefon: +45 7512 5422
E-mail: grumsen@grumsen.dk
www.Grumsen.dk
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DIN LOKALE LOGISTIK PARTNER
Vi tilbyder integrerede transport- og logistikløsninger, der er tilpasset kundernes 
varer, marked og behov. Vi leverer kvalitet og fleksibilitet i store og små 
transporter – uanset om opgaven er lokal, regional eller international.
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Spar Nord Esbjerg
Strandbygade 20
Telefon 72 25 03 00
www.sparnord.dk/esbjerg

11 STÆRKE I 
STRANDBYGADE

Velkommen hos os i Strandbygade - og synes du
hellere vi skal ses hos dig, er vi parat.

Kvaglundvej 89
DK-6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 79 14 07 00
Fax: 79 14 07 01
www.ejegruppen.dk

CJC GRUPPEN A/S

Fimus flyder over af liv og ny viden. 
Hvert besøg får os til at se verden  
med andre øjne. Professionel  
formidling har stor værdi.

MED ANDRE ØJNE

Spar Nord Esbjerg · www.sparnord.dk

Fiskerihavnsgade 30 • DK-6700 Esbjerg
ESE-Holding A/S

Scan Global Logistics A/S
Øresundsvej 12, 6715 Esbjerg 

Tlf.: 7613 4450   
esbjerg@scangl.com

www.scangl.com
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Esbjerg personaleforening
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Fiskerihavnsgade 4
6700 Esbjerg

Tlf.: 7513 1756
Fax: 7513 6401

ESBJERG FISKESKIPPERFORENING

AQUA-TEKNIK A/S
Saltvandsanlæg Vandmiljø i akvarier og zoo
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Oddesundvej 5 - 6715 Esbjerg N

KBJ RAV

Anemonevej 5 • 6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 7514 2976 • kbj-rav@esenet.dk

Kaj B. Jepsen

fadderannoncer07.indd   15 17-03-2008   10:10:24

Salg & service af ventiler og aktuatorer
Oddesundvej 5 . 6715 Esbjerg N
www.valtor.com

Tlf. 7514 4411 . valtor@valtor.com
24 timers service - 7 dage om ugen

H.E Bluhmes Vej 30 • 67oo Esbjerg 
Tlf. +45 75 13 88 55 • www.naajaq.dk

Samarbejde 
skaber 
resultater
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Tjæreborg 
Industri

FJERNVARME • ENERGI • BETON

Kærvej 19
6731 Tjæreborg 
Tlf. 7517 5244  

Er du klar over at
Tjæreborg Industri
leverer energi- og miljørigtige
løsninger til energisektoren

er Danmarks førende leveran-
dør af fjernvarmesystemer

leverer betonprodukter og
løsninger til byggesektoren

har mere end 150 dygtige 
og erfarne medarbejdere

er en dynamisk virksomhed
med et uformelt arbejdsklima

Vi har altid et godt 
tilbud på fliser og
belægningssten 
samt færdigbeton

Ole Rømers Vej 6, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 18 33  •  www.abcatering.dk

Vagervej 5  ·  6700 Esbjerg  ·  Tlf. 75 12 32 88
info@hansaa.dk  ·  www.hansaa.dk www.hansaa.dk

Alt inden for
Presenninger / Løftegrej / Polstring /
Gardiner og Markiser

Mød os når, 
og hvor det passer dig

handelsbanken.dk/esbjerg

Direkte kontakt til rådgiver via telefon, e-mail, 
sms, Webbank og Mobilbank
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Oddesundvej 1 · 6715 Esbjerg N · 76 10 11 12
www.rosendahls.dk

Entreprenørfirma
Tlf. 76 10 44 00 
styrup@arkil.dk

Lifting products & servicesLifting products & services • Offshore & Marine

Certex Peter Harbo Peter Harbo A/S
Olievej 4
DK-6700 EsbjergDK-6700 Esbjerg
Tlf.:  +45 75 13 08 44Tlf.:  +45 75 13 08 44
Fax: +45 75 13 07 35Fax: +45 75 13 07 35
www.harbo.dk.dk
salg@harbo.dksalg@harbo.dk

Amerikavej 1 - P. O. Box 100 - DK-6701 Esbjerg
Tlf. 75 12 31 33 - Fax 75 13 58 66

mail@lauri.dk - www.lauri.dk

Shipping , 
 Transport - og
Logistikvirk - 
somhed...
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www.semcomaritime.com

www.pon-cat.com

Pon Power Scandinavia
er autoriseret forhandler af 
Cat motorer og generator- 
anlæg samt MaK motorer. 

Tjæreborgvej 184   6731 Tjæreborg   tlf. 70 27 52 42   email@tjaereborg-maler.dk

Ring og få en go’ pris!

PE offset A/S
Telefon 76 95 17 17 
www.peoffset.dk

Helt ny afdeling 
hos PE offset

Vi har investeret i en skilteafdeling, som supplerer vores tryksager:

STORFORMAT PRINT: konturskårne klistermærker, folieprint, wallstickers,

dekoration af butiksruder og afskærmning.

DIREKTE PRINT PÅ PLADER: Skilte i alle formater og former, printet 

på træplader, alu, acryl, opskummet PVC. Kan konturskæres i former.

Dit trykkeri - også i fremtiden!

Vagervej 5 · Ny Havn · DK-6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 32 88 · Fax 75 12 38 88

www.hans-aa-sonner.dk

Alt inden for
Presenninger, Tovværk, Wirer,
Kæder, Stropper, Offshore,
Sejlmageri, Løftegrej

Esbjerg Catering A/S
Ordrer på stort og småt 
- vi klarer det lige godt!

Limfjordsvej 5 • 6715 Esbjerg N • Tlf. 7614 1013 • Fax 7614 1023

www.esbjerg-catering.dk • info@esbjerg-catering.dk

fadderannoncer07.indd   18 17-03-2008   10:10:27

191

http://www.semcomaritime.com/
http://www.pon-cat.com/
mailto:email@tjaereborg-maler.dk
http://www.peoffset.dk/
http://www.hans-aa-sonner.dk/
mailto:info@esbjerg-catering.dk
http://www.esbjerg-catering.dk/






ISBN: 978-87-90982-50-5
ISSN: 2445-7116


