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Sjæk’len – årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg har nu passeret sølvbryllupsalderen og er kommet 
ind en mere moden fase. vi er taknemmelige for, at vore mange ”faddere” stadig følger med og skaber den økonomiske basis 
for, at årbogen kan udgives.
 det lå i kortene, at 2013 ville blive et skelsættende år for fiskeri- og søfartsmuseet, saltvandsakvariet i esbjerg. dels var 
en række nye tiltag undervejs, dels gik museet i løbet af 2013 ind i nye vedtægtsrammer. museumsforeningen ophørte med 
at være ”ejer” af museet, som overgik til at være en selvejende fond. det førte til dannelse af dels en museumsforening, dels 
en museumsfond. i 2013 gennemførtes såvel valg til bestyrelse for en ny museumsforening som valg og udpegning til en ny 
fondsbestyrelse for fiskeri- og søfartsmuseet.
 museets direktion og ledelse glæder sig til samarbejdet med begge sider af museets virke, og vi vil på dette sted rette en 
varm tak til den afgående bestyrelse for museet for mange års godt samarbejde. Helt personligt må jeg rette en hjertelig tak til 
museets bestyrelsesformand i årene fra 1993 til 2013, havneingeniør erik Clausen, for et utroligt godt samarbejde, som gen-
nem årene også udviklede sig til et godt venskab. min tak herfor kan ikke overdrives.
 det samme gælder min tak for fornem opbakning til bevilgende myndigheder, styrelser, forvaltninger, private fonde og 
kolleger og samarbejdspartnere i ind- og udland.
 afslutningvis endelig en varm tak til fiskeri- og søfartsmuseets personale for en god og engageret indsats i det forløbne 
år og til årbogens bidragydere, som har leveret stof til et par timers forhåbentlig fornøjelig læsning.

     Morten Hahn Pedersen
     Museumsdirektør

Forord
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Fra Vadehavet til skafottet i Amsterdam
– Om kriminaliteten blandt vadehavsmigranterne i 1600- og 1700-tallets Holland

Af Max Pedersen og Frans Thuijs

I 1600-tallet og 1700-tallet blev næsten 850 danskere sigtet 
ved domstolen i Amsterdam for så forskellige forbrydelser 
som tyveri, prostitution, betleri, svindel, skørlevned, hæ-
leri, sodomi og mord. Blandt de mange danskere var 136 
vadehavsboere. Med udgangspunkt i Amsterdams retspro-
tokoller præsenterer artiklen et bredt udvalg af de krimi-
nelle indvandrere fra vadehavskysten. I blandt dem finder 
vi bigamisten Nis Huijer, børnemishandleren Stijn Bartels, 
vaneforbryderen Thijs Jacobs og den kun 11-årige Jan 
Janse, der blev straffet med pisk, fængsel og udvisning af 
Amsterdam. Artiklen er resultatet af et samarbejde mellem 
de to forfattere, der henholdsvis er hollandsk retshistoriker 
og dansk antropolog. 

Tyven fra Tønder
Præcist på slaget tolv den 22. december 1663 blev en lille 
gruppe forbrydere ført op på skafottet foran amsterdams 
rådhus. som sædvanlig var dam Pladsen stuvende fuld af 
mennesker, der var mødt op for at se afstraffelserne blive 
eksekveret på den såkaldte ”retfærdighedens dag”. Hoved-
nummeret denne lørdag var den 25-årige stolemager jacob 
sivertsen fra tønder, der skulle have pisk som straf for en 
række indbrud og tyverier.  

Igennem 1600-tallet og 1700-tallet blev 136 vadehavsboere stillet for 
en dommer på rådhuset i Amsterdam, der også fungerede som vare-
tægts fængsel. Gerrit Adriaenz. Berckheyde: ”Het Stadhuis op de Dam 
te Amsterdam” (1693). Olie på lærred. Rijksmuseum, Amsterdam. 

vi ved ikke, hvordan jacob reagerede, da bødlen svin-
gede pisken over ham, men det er ikke usandsynligt, at 
han nægtede tilskuerne den fornøjelse at se ham skrige af 
smerte. for stolemageren fra tønder var en hård hund, der 
heller ikke havde indrømmet sine forbrydelser under tortur. 
tavsheden på pinebænken havde dog ikke hjulpet ham. ja-
cob var en gammel kending af retten i amsterdam, og derfor 
slap han heller ikke bare med pisk. Han blev han ført direkte 
fra skafottet til tugthuset, hvor han skulle tilbringe fire år. 
Herefter fulgte udvisning fra byen i otte år. Hvis han altså 
overlevede tiden i fængslet. 

jacob sivertsen var langt fra den eneste dansker, der 
stod anklaget ved domstolen i amsterdam. det samme ske-
te for næsten 850 af hans landsmænd i løbet af 1600-tallet 
og 1700-tallet. Heri ikke medregnet lovbrydere fra norge 
og hertugdømmerne. nogen vil måske undre sig over, at så 
mange danskere kom i konflikt med loven i det gamle am-
sterdam, men det var ikke så mærkeligt. netop i 1600-tallet 
og 1700-tallet tog Holland imod tusinder af danske migrant-
arbejdere, hvoraf omkring 15.000 bosatte sig netop i amster-
dam1. de mange kriminelle danskere i byen udgjorde således 
blot en mindre del af en større dansk indvandrergruppe.

den danske indvandring til amsterdam – og indvandrin-
gen fra vadehavet i særdeleshed – er beskrevet i et tidligere 
nummer af sjæk’len2. i denne artikel vil vi derfor primært 
koncentrere os om de danskere, der blev sigtet og i de fleste 
tilfælde også dømt ved byens domstol. vores fokus vil være 
på de indvandrere, der kom fra den danske del af vadeha-
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vet. blandt de spørgsmål artiklen søger svar på, er: Hvem 
var de kriminelle vadehavsboere? Hvor på kysten kom de 
fra? Hvordan var deres kønsfordeling? Hvad kendetegnede 
henholdsvis kvindernes og mændenes lovovertrædelser? 
Hvorfor begik de deres forbrydelser? var vadehavsboerne 
mere kriminelle end den gennemsnitlige danske udvandrer? 
og endelig skal vi møde en lang række af de mennesker, der 
kom i konflikt med loven.

det skal nævnes, at artiklen bygger på en igangværende 
registrering af de danske indvandrere, der blev sigtet eller 
dømt i amsterdam i 1600-tallet og 1700-tallet. Projektet er 
det første af sin art, der kortlægger kriminaliteten blandt én 
af de mange indvandrergrupper i amsterdam i tidlig mo-
derne tid. der forestår endnu en del arbejde med at analy-
sere materialet, og som følge heraf skal nærværende artikel 
betragtes som et foreløbigt resultat.  

Kilderne
artiklens empiriske fundament er amsterdams retsproto-
koller for perioden 1556 til 18083. i det tidsrum blev 843 
danske indvandrere sigtet for at have begået en forbrydelse 
i byen4. der er dog ingen tvivl om, at der var markant flere, 
som forbrød sig mod loven. der er adskillige lakuner i rets-
protokollerne, og det forekommer usandsynligt, at der ikke 
var danskere, der begik forbrydelser i de perioder, der er 
omfattet af disse huller i kilderne. Hertil kommer, at visse 
typer af mindre lovovertrædelser som hjemløshed og tiggeri 
almindeligvis blev håndteret af andre myndigheder end af 
domstolen. det samme var tilfældet med slagsmål og andre 
tumultariske forseelser, der fandt sted på gader og stræder 
og værthuse om natten. den slags blev som oftest klaret af 
nattevægterne.

omtrent 350 af de danskere, der står opført i retsproto-
kollerne, blev sigtet mere end én gang. ikke så få af dem 
måtte endog møde op i retten tre, fire, fem eller flere gange. 
vi har renset vores tal for recidivisterne, men det kan ikke 
udelukkes, at et par af de sigtede er registreret to gange. det 
vil givet fald være sket, hvis en af dem har haft held til at 
opgive falsk identitet over for myndighederne. det var dog 
ikke så let. retssystemet havde godt styr på gengangerne. 

det oplevede blandt andre fredrick Pieters fra tønder, da 
han uden held forsøgte at bilde dommerne ind, at hans navn 
var Pieter jansen, og at han kom fra københavn5. den løgn 
blev afsløret med det samme.

retsprotokollerne består af to typer dokumenter hen-
holdsvis forhørsprotokollen og dombogen. forhørsproto-
kollen er en sammenfatning af de oprindelige forhørsrefe-
rater. dombogen gengiver selv sagt dommen og indeholder 
herudover ofte en kort sagsbeskrivelse. der er som nævnt 
lakuner i både forhørsprotokollerne og dombøgerne. det 
betyder, at vi har forhørsreferater uden domme og domme 
uden referater. Hertil kommer så de sager, som vi slet ikke 
har kendskab til, fordi der er et samtidigt hul i både forhørs- 
protokollen og dombogen. 

det er kendetegnende for retsprotokollerne, at de sam-
menlignet med amsterdams meget stringente lysningsregi-
ster er en ”uordentlig kilde”. det vil sige, at det er lidt tilfæl-
digt, hvad man finder af informationer i protokollerne. godt 
nok er den sigtedes køn, alder, hjemstavn, erhverv og forbry-
delsens art nogenlunde systematisk indført, men alle andre 
informationer optræder tilfældigt. desuden er protokolind-
førslerne generelt meget kortfattede. det gælder i særlig grad 
for sagerne i 1600-tallet, mens 1700-tallets sagsbeskrivelser 
er noget mere detaljerede.  

endelig skal det nævnes, at der er emner, der stort set 
aldrig berøres i protokollerne. eksempelvis interesserede 
dommerne sig ikke ret meget for lovovertrædernes motiver. 
de fokuserede i altovervejende grad på de efterforsknings-
mæssige realiteter og især afklaringen af skyldsspørgsmå-
let og udpegningen af eventuelle medskyldige. den eneste 
måde, man kan få indblik i de kriminelle indvandreres mo-
tiver på, er ved at nærlæse sagerne, fordi omstændighederne 
omkring forbrydelserne af og til indikerer, hvorfor forbry-
delsen blev begået. et godt eksempel herpå er den berømte 
sag om den jyske else Christansdatter, der myrdede vært-
inden på sit pensionat og efter sin død blev tegnet af rem-
brandt6. af denne sag fremgår det tydeligt, at den 18-årige 
pige blev morder, fordi hun gik i panik, da værtinden kon-
fiskerede hendes få ejendele som kompensation for, at den 
danske pige ikke kunne betale sin regning. at else handlede 
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i desperation formildede ikke dommerne, der dømte hende 
til at blive garotteret.

sine mangler til trods er retsprotokollerne en fremra-
gende kilde. eksempelvis gør de det muligt for os se, hvilke 
former for kriminalitet, som vadehavsboerne og de andre 
danskere begik. de gør det også muligt at se, om migran-
terne fra nogle egne af danmark var mere kriminelle end 
andre. og de gør det muligt at udregne kønsfordelingen og 
gennemsnitsalderen blandt de kriminelle indvandrere. rets-
protokollerne kan med andre ord give et overordnet billede 
over de danske indvandreres kriminalitet. lidt på samme 

måde som vore dages kriminalitetsstatikker giver et overblik 
over lovovertrædelserne i det danske samfund.

det er også en styrke ved retsprotokollerne, at de er en 
væsentlig kilde til forståelsen af de danske migranters tilvæ-
relse. for selv om protokollerne omhandler en gruppe men-
nesker, der adskiller sig fra flertallet af indvandrerne ved 
deres kriminalitet, så indeholder nogle af de mere fyldige 
sagsbeskrivelser ofte en detalje eller to, der giver os et lille 
kig ind i danskernes hverdagsliv. eksempelvis er der sags-
referater, der fortæller om relationen mellem indvandrerne 
og deres arbejdsgivere. der er sager, der gør os klogere på 

I foråret 1664 blev den 18-årige Else Christiansdatter fra Jylland henrettet for mordet på værtinden på det pensionat, hvor hun boede. Se-
nere på året eller året efter lavede maleren Anthonie van Borssom denne akvarel af byens galgeplads. Det er Else yderst til højre i billedet. 
Anthonie van Borssom: ”Galgenveld aan de rand van de Volewijk” (1664-1665). Rijksmuseum, Amsterdam. 
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sammensætningen af de danske indvandreres sociale net-
værk. og der er sager, der fortæller om de mest simple dag-
ligdags forhold, som hvor man forrettede sin nødtørft i de 
boligkvarterer, hvor danskerne boede. når alle disse detaljer 
engang er samlet og summeret, vil vi have et langt mere 
komplet billede af livet i det danske indvandrersamfund i 
amsterdam. 

Migranterne fra Vadehavet
i 1600-tallet og 1700-tallet var Holland en økonomisk stor-
magt, der tiltrak titusinder af indvandrere fra hele nordsø-
regionen7. størsteparten af dem var jævne mennesker, der 
søgte mod Holland på grund af de gode jobmuligheder og 
relativt høje lønninger. mange af migrantarbejderne var 
mænd, der fik arbejde i krigs- eller handelsflåden, men der 
var også et betydeligt antal, der bosatte sig i selve Holland. 
det gjaldt ikke mindst i amsterdam, hvis åbne og interna-
tionale arbejdsmarked i lange perioder var kendetegnet ved 
en høj efterspørgsel på udefrakommende arbejdskraft. både 
kvindelig og mandlig arbejdskraft.

blandt de mange udenlandske migrantarbejdere, der 
permanent eller midlertidigt bosatte sig i amsterdam, var 
3-4.000 vadehavsboere8. Heraf optræder 1.725 i registret 
over de indbyggere, der fik lyst deres ægteskab i byen. lys-
ningsregistret viser, at indvandringen fra vadehavet til am-
sterdam strakte sig fra slutningen af 1500-tallet til begyndel-
sen af 1800-tallet. i starten var indvandringen ganske lille, 
men den steg gradvist frem til midten af 1600-tallet og kul-
minerede i perioden fra cirka 1640 til 1680. Herefter faldt 
migrationsstrømmen og holdt sig nogenlunde stabil helt 
frem til slutningen af 1700-tallet, hvor antallet af migranter 
fra vadehavet og resten af danmark faldt drastisk i takt med, 
at Holland mistede sin position som økonomisk stormagt.

det var kendetegnende for vadehavsmigranterne, at de 
ligesom størstedelen af de personer, der indvandrede til Hol-
land, var almindelige mennesker, der ofte var analfabeter og 
uden nævneværdig uddannelse9. de fleste bosatte sig i by-
delen lastage, der i nogen udstrækning kan beskrives som 
en international indvandrerghetto med mange immigranter 
fra tyskland, skandinavien, baltikum, spanien og Portugal. 

til trods for det homogene bosætningsmønster er der intet, 
der tyder på, at vadehavsboerne organiserede sig i lukkede 
parallelsamfund, hvis medlemmer var knyttet sammen af 
deres fælles hjemstavn10. tværtimod giftede kun 18 procent 
sig med en person fra vadehavet. vadehavsboerne kan heller 
ikke siges entydigt at have foretrukket danske ægtefæller, idet 
kun 31 procent giftede sig med en landsmand. eller cirka 40 
procent, hvis man regner norge, slesvig og Holsten med.

når man tager i betragtning, at indvandringen til am-
sterdam fra vadehavet strakte sig over 200 år og sammenlagt 
omfattede 3-4.000 personer, så giver det næsten sig selv, at 
nogle af migranterne kom i konflikt med loven. ifølge de 
foreløbige opgørelser skete det for 136 vadehavsboere. den 
første af dem var den 35-årige maritge Cornelis fra ribe, 
der i 1602 blev dømt for rufferi og for at have givet husly 
til eftersøgte11. den sidste var den 38-årige soldat johan-
nes Hendricus fra skærbæk, der i 1806 modtog en dom for 
desertation12. godt 80 procent af de sigtede endte ligesom 
maritge og johannes med at få en dom, der i strenghedsgrad 
varierede fra en lille bøde til pisk, fængsel, brændemærk-
ning og radbrækning. de resterende knap 20 procent blev 
frikendt for deres anklager eller slap med en advarsel.

de 136 vadehavsboere, der optræder i retsprotokollerne, 
er ujævnt fordelt ud over 1600-tallet og 1700-tallet. mest 
påfaldende er det, at halvdelen blev sigtet i tidsrummet fra 
1640 til 1680. der er formentlig to samvirkende årsager til, 
at antallet af kriminelle topper så markant i løbet af disse 
40 år. for det første var det som nævnt netop i den periode, 
at indvandringen fra vadehavet til amsterdam var på sit 
højeste. og for det andet tog byen i samme tidsrum imod 
et meget stort antal indvandrere fra især skandinavien og 
tyskland13. den massive indvandring forringede givetvis 
jobmulighederne i byen betragteligt, hvilket kan have pres-
set et større antal indvandrere ud i kriminalitet, fordi de ikke 
havde andre måder at ernære sig på.

retsprotokollerne viser, at 50 af de sigtede fra vadehavet 
kom fra tønder, 34 fra ribe, 15 fra Højer, otte fra varde og 
fem fra grådyb. blandt de landbyer og småsamfund, hvor-
fra der kom færre end fem kriminelle, finder vi eksempelvis 
brøns, ballum, emmerlev og rømø. selv om tallene ikke er 

12



Det gamle Amsterdam emmede af velstand. Alligevel havde mange af 1600-tallet og 1700-tallets indvandrere svært ved at skabe sig en tilvæ-
relse i byen, fordi de ikke kunne finde arbejde. Jan van der Heyden: ”De ophaalbrug” (1660-1672). Olie på træ. Rijkmuseum, Amsterdam. 

13



ret store, så stemmer de nøje overens med informationerne i 
amsterdams lysningsregister, der viser, at udvandringen fra 
den sydlige del af den jyske vestkyst var størst fra netop 
tønder, ribe og Højer. og i nævnte rækkefølge. den samme 
overensstemmelse gælder stort set alle de andre byer eller 
lokalområder på kysten. der tegner sig med andre ord et 
klart billede af, at de lokalområder, hvorfra udvandringen 
var størst, også var de lokalområder, hvorfra de fleste krimi-
nelle kom. den sammenhæng kan forekomme indlysende, 
men princippet gør sig ikke gældende for alle de byer og 
lokalområder, som danskerne udvandrede fra. eksempelvis 
var antallet af kriminelle migranter fra Helsingør og ribe 
stort set identisk til trods for, at udvandringen fra ribe var 
næsten dobbelt så stor.

ifølge amsterdams lysningsregister udgjorde kvinderne 
29 procent af de vadehavsboere, der bosatte sig i byen, mens 
de udgør 26 procent af de kriminelle vadehavsboere14. der 
er således ikke nævneværdig forskel på de mandlige og 
kvindelige vadehavsboeres kriminalitetsfrekvens. set med 
nutidens øjne er det usædvanligt, fordi mændene i vore da-
ges danmark er fire gange så tilbøjelige til at begå krimina-
litet end kvinderne. retsprotokollerne forholder sig ikke til 
den problemstilling, men det er nærliggende at antage, at 
det i bund og grund handlede om, at indvandrerkvinderne 
ikke i samme grad som i dag kunne forlade sig på offentlig 
støtte, hvis de ikke kunne forsørge sig selv. under alle om-
stændigheder var kriminalitet én af de få måder, hvorpå en 
arbejdsløs og uforsørget indvandrerkvinde kunne skaffe sig 
en indtægt.

både de kriminelle og de ikke-kriminelle vadehavsboere 
bosatte sig primært i den østlige del af amsterdam. det er 
også et fællestræk for de kriminelle og de ikke-kriminelle 
vadehavsmigranter, at de typisk arbejdede i erhverv med lav 
status og lav løn. flertallet af både de kriminelle og de ikke-
kriminelle var således menige sømænd. det var imidlertid 
kendetegnende for de mandlige vadehavsboere, at andelen 
af håndværkere i blandt dem var markant højere end gen-
nemsnittet for de mandlige danske migranter som helhed.

Hvad angår de kriminelle kvinder, så viser retsprotokol-
lerne, at tjenestepige var det mest udbredte erhverv. det stem-

mer overens med, hvad andre kilder fortæller, men retsproto-
kollerne giver dog et mere nuanceret billede af kvindernes 
tilknytning til arbejdsmarkedet. således viser protokollerne, 
at vadehavskvinderne og de andre danske indvandrerkvinder 
ikke bare arbejdede som tjenestepiger. de arbejdede også 
som vaskekoner, nålemagersker, frisører, syersker, spinder-
sker, ”kornvendersker”, servitricer, fødselshjælpere, strømpe-
magersker og diamantslibere15. begge diamantsliberne kom i 
øvrigt fra vadehavet, men det er tvivlsomt, om deres job be-
stod i at bearbejde de kostbare sten. de to kvinder har sand-
synligvis haft en mere ydmyg funktion som for eksempel at 
betjene den trædemølle, der fik slibestenen til at dreje rundt.  

Kvinderne
der optræder 34 vadehavskvinder i amsterdams retsproto-
koller. de 28 kom fra enten ribe eller tønder, mens resten 
kom fra skærbæk, varde, vesterbæk og agerbæk. der er in-
gen kvinder fra Højer, der ellers er den by på kysten, hvor 
man finder det tredje højeste antal udvandrere. der var dog 
det specielle ved Højer, at kun få kvinder udvandrerede her-
fra. 

kvinderne fra vadehavet var i gennemsnit 31,3 år, når 
de blev sigtet. det store flertal befandt sig i begyndelsen af 
tyverne, men gennemsnittet i den lille gruppe kriminelle va-
dehavskvinder trækkes op af en håndfuld lovovertrædere i 
fyrrene, halvtredserne og tresserne. den yngste af kvinderne 
var den 19-årige maritje lourents fra ribe, der i 1664 blev 
arresteret for prostitution16. den ældste var den 63-årige 
laurentia Pieters fra vesterbæk nogle få kilometer øst for 
varde, der i 1658 blev arresteret for hjemløshed17.

sammen med tyveri var prostitution den mest udbredte 
lovovertrædelse blandt de kriminelle kvinder fra vadehavs-
området. i alt blev otte – eller 24 procent – af kvinderne 
dømt for prostitution. for de danske kvinder som helhed 
blev 122 dømt for prostitution, hvilket svarer til 37 procent 
af de danske indvandrerkvinder, der optræder i retsproto-
kollerne. lidt over halvdelen af de prostituerede kom fra 
københavn, der dermed er markant overrepræsenteret i for-
hold til de prostituerede fra provinsen. det forhold stemmer 
godt overens med hollandske analyser af prostitutionen i det 
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gamle amsterdam, der viser, at mange af de udenlandske 
prostituerede kom fra store byer18.

blandt de prostituerede var den 20-årige stintje jans fra 
tønder, der i 1651 blev pågrebet på et bordel i Peperstraat 
sammen med tre andre sexarbejdere fra henholdsvis dan-
mark, flandern og Holland19. som straf for sin forseelse 
blev stijntje udvist af byen, hvilket skete med en trussel 
om, at hun ville blive fængslet, hvis hun kom tilbage. vi ved 
ikke, om stijntje trodsede udvisningsdommen og returnere-
de til amsterdam, men sandsynligheden taler for det. uden 
for bymurene ventede der hende kun en omflakkende tilvæ-

relse med tiggeri og prostitution. så var det trods alt bedre 
at vende tilbage til amsterdam. Her risikerede stijntje selv-
følgelig yderligere straf for ikke at efterleve udvisningen. 
til gengæld var hun ikke lige så udsat og sårbar, som hun 
ville være, hvis hun skulle skabe sig et liv på landevejen, 
hvor hun ikke havde et socialt netværk, der kunne beskytte 
hende. Hellere bordelværten og rufferskens kalkulerede om-
sorg end slet ingen omsorg.

måske var det også sådan, at den 19-årige marritje lou-
rens fra ribe ræsonnerede, da hun i 1664 blev udvist for 
prostitution20. i hvert fald var hun hurtigt tilbage i amster-
dam igen, hvorefter hun straks modtog en ny udvisnings-
dom. sådan fortsatte det yderligere tre gange frem til 1668. 
På det tidspunkt mistede dommerne tålmodigheden med 
marritje, og hun blev ikke bare udvist, men også pisket på 
skafottet på dam Pladsen. det var dog ikke altid, at det gik 
så galt for de prostituerede, når de ignorerede deres udvis-
ning. agathe Carstens fra tønder blev udvist som 24-årig, 
men tre år efter mødte hun op på rådhuset for at lade sig 
registrere i lysningsregistret med sin forlovede erasmus  
Pieterse fra amager21. 

de tre ovennævnte kvinder var alle ganske unge, hvilket 
ikke bare kendetegner vadehavskvinderne, men de fleste af 
de 122 danske prostituerede. således var 22 procent af de 
prostituerede kvinder mellem 16 og 19 år, 58 procent var 
mellem 20 og 24 år, mens de resterende 20 procent var 25 
år eller derover. efter retsprotokollerne at dømme blev kun 
fire kvinder over 30 år arresteret for prostitution. en af dem 
var den 38-årige anna margriet Harstens, der kom fra jyl-
land. Hun blev sidst på vinteren 1740 antruffet liggende på 
en tønde i en smal gyde, mens hun havde samleje med en 
kunde22. Hvem kunden var ved vi ikke, da sagsakterne sjæl-
dent nævner mændene ved navn. det var godt nok ulovligt 
at købe sex, men mændene blev kun arresteret, hvis der i 
forbindelse med sexkøbet var begået andre lovovertrædel-
ser. eller hvis mandens ægtefælle fik nys om udåden og øn-
skede at rejse sag om utroskab.

ifølge retsprotokollerne blev otte vadehavskvinder sigtet 
for tyveri, og heraf gik tre af dem fri, fordi forseelsen ikke 
kunne bevises. en af de dømte kvinder var den 23-årige tje-

De fleste af de danske indvandrerkvinder arbejdede som tjene-
stepiger. Tjenestepigerne var også i overtal blandt de arresterede 
kvinder. Typisk blev de dømt for tyveri. Jan Steen: ”De ketelschuur- 
ster” (1650-1660). Olie på træ. Rijksmuseum, Amsterdam. 
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Flere kvindelige og mandlige vadehavsboere blev dømt for druk og anden udsvævende livsførelse. I blandt dem var Anna Jans fra Tønder, 
der blev meldt til myndighederne af sin mand. Jan Steen: ”Het dronken paar” (1655-1665). Olie på træ. Rijksmuseum, Amsterdam. 
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nestepige belitje Pieters, der i 1684 begik et tyveri hos sin 
arbejdsgiver23. ifølge forhørsreferatet brød hun ind i et aflåst 
rum og stjal en silkepyjamas, en skjorte, en flaske likør, et 
stykke bacon og et pudebetræk fyldt med mel. belitjes straf 
var en gang pisk på skafottet og efterfølgende udvisning. tje-
nestepigernes tyverier straffedes sjældent med pisk, så måske 
var det ikke første gang, at belitje stjal fra sin arbejdsgiver. 
under alle omstændigheder slap den 20-årige tjenestepige 
baertje Hendrickx, der også kom fra ribe, billigere24. Hun 
stjal i 1689 lidt penge og noget linned fra sin husbond og 
madmoder, hvilket dommerne takserede til to års udvisning. 

der er intet, der tyder på, at hverken belitje eller baertje 
var trænede tyve. de var efter alt at dømme bare et par al-
mindelige tjenestepiger, der mere eller mindre impulsivt gav 
efter for det fristelsespres, det var at arbejde i et borgerhjem 
med masser af mad og forbrugsgoder. anderledes forholder 
det sig med det med de vadehavskvinder, der blev sigtet og 
dømt for at sælge hælervarer eller skjule efterlyste personer. 
i disse sager får man det klare indtryk, at kvinderne var en 
del af et socialt miljø, der i hvert fald i nogen udstrækning 
kan karakteriseres som kriminelt.

det bedste eksempel herpå er den 30-årige trijn Pieters 
fra tønder, der i 1629 blev anklaget for at videresælge stjålet 
linned25. det lykkedes i første omgang trijn at overbevise 
dommerne om, at hun var en helt almindelig husmor, der 
uforvarende var kommet galt afsted, fordi en af hendes be-
kendte havde bedt hende sælge linnedet, der altså viste sig 
at være stjålet. i løbet af de kommende år måtte dommerne 
erkende, at det havde været en fejltagelse at lade trijn slippe 
af krogen. således blev hun i 1631, 1633 og 1635 dømt for 
at skjule eftersøgte forbrydere, for selv at have stjålet og 
for hæleri af tyvekoster som tobak og silke. Hendes egent- 
lige speciale synes at have været hæleriet, som hun ifølge 
retsprotokollerne bedrev på et ret højt plan, der involverede 
et større antal mennesker herunder hendes første mand Car-
sten Cornelissen fra Husum og hendes anden mand jan Pi-
eters fra frederiksstad.

det kan ud fra sagsakterne være svært at danne sig et 
samlet overblik over trijn Pieters aktiviteter, men der er 
ikke meget tvivl om, at hendes kriminalitet var væsensfor-

skellig fra de småtyverier, som tjenestepigerne og andre af 
vadehavsboerne begik. i modsætning til disse var trijn helt 
åbenbart en del af et kriminelt miljø, der var kendetegnet 
ved, at både tyverierne og salget af tyvekosterne var sat i 
system. Hermed ikke sagt, at trijn deltog i organiseret kri-
minalitet i den nutidige betydning af ordet, der indebærer en 
stærkt hierarkisk organisation med adgang til rigelige øko-
nomiske midler og evnen til at gennemføre store kriminelle 
operationer. den slags fandtes ikke i Holland i tidlig mo-
derne tid26. det tætteste, man kommer herpå, er nogle løse 
kriminelle netværk eller miljøer, hvis medlemmer havde et 
ad hoc-samarbejde. det var givetvis et sådan løst defineret 
netværk, som trijn Pieters var en central spiller i.

trijn Pieters blev ligesom flere af de ovennævnte kvin-
der udvist af amsterdam og ligesom dem vendte hun hurtigt 
tilbage til sit gamle kvarter igen. Hun optræder sidste gang i 
retsprotokollerne i 1635, hvor hun fik lov at opholde sig en 
måned i byen ”for at gøre retten tjenester”. det vil sandsyn-
ligvis sige, at hun fik en lidt lempeligere behandling mod, at 
hun sladrede om sine samarbejdspartnere. Hvad der herefter 
hændte trijn Pieters, ved vi ikke. måske gik hun til bunds. 
måske klarede hun sig igennem uden for byen. eller måske 
vendte hun hjem til tønder. 

trijn Pieters historie er dramatisk, men ikke lige så dra-
matisk som sagerne om de seks danske indvandrerkvinder, 
der begik et mord eller slog deres spædbarn ihjel i amster-
dam. der er dog ingen mordersker blandt kvinderne fra va-
dehavet. det tætteste man kommer, er stijn bartels fra ribe, 
som i 1630 blev sigtet for et mordforsøg på sin otte-årige 
datter27. den ikke helt almindelige sag begyndte med, at den 
30-årige stijn, der var enke og ernærede sig som ølsælger-
ske, blev fuld og gik amok på værtshus, hvor hun smadrede 
nogle glas og noget service. angiveligt blev stijn smidt ud 
af værtshuset, hvorefter hun stærkt oprevet gik hjem. Her 
lod hun sin vrede gå ud over datteren, som hun hængte op 
i benene ved skorstenen. den bizarre handling lader til at 
have taget toppen af stijns vilde raseri, men sagen blev ikke 
desto mindre indbragt for retten. formentlig af nogle na-
boer. da datteren ikke havde lidt fysisk overlast, lod dom-
merne stijn slippe med en advarsel.
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stijn bartels var ikke den eneste kvinde, der kom galt af-
sted på et af byens værtshuse. det samme gjorde anna jans 
fra tønder, da hun i 1673 blev anklaget for vedvarende druk-
kenskab og skørlevned28. den slags sager er der flere af, men 
annas adskiller sig fra de andre ved, at det ikke var en nabo 
eller en anden udenforstående, der stod bag anklagen om ud-
svævende livsførelse. Hun blev indstævnet af sin egen mand. 
det kan vi smile af i dag, men anna havde nok svært ved at 
se komikken, da dommerne dømte hende til et år i tugthuset.   

   
De kriminelle mænd
i alt 102 mænd fra vadehavet blev stillet for retten i amster-
dam. de 40 af dem kom fra tønder, mens henholdsvis 19 og 
15 var fra ribe og Højer. de resterende 28 mænd fordeler 
sig over hele kysten fra emmerlev til varde. den gennem-
snitlige mand var 27,7 år, når han blev sigtet første gang. 
den ældste af mændene var den 74-årige Pieter karstens, 
der var skipper på en flodpram29. Han fik i 1759 valget mel-
lem otte dage på vand og brød eller en bøde på 500 gylden 
for at have smuglet spiritus. der er ingen tvivl om, at Pieter 
valgte otte dage i spjældet. 500 gylden var et enormt beløb. 

den yngste af de mandlige vadehavsboer i retsprotokol-
lerne er jan janse fra tønder, der blev arresteret i 166330. 
det er dog en grov tilsnigelse at kalde jan for en mand. Han 
var blot 11 år, da han blev sigtet og dømt for at have medvir-
ket i et indbrud. for den forbrydelse fik den 11-årige dreng 
en unik hård straf. først blev han sat på træhesten og pi-
sket. Herefter fulgte to års fængsel og udvisning fra amster-
dam. beklageligvis er sagsbeskrivelsen meget mangelfuld, 
og derfor ved vi ikke, hvorfor jans straf var så exceptionel 
barsk. men der må have været helt specielle forhold, der 
gjorde sig gældende.  jan janse nævnes så vidt det vides 
ikke sidenhen i retsprotokollerne.

den mest udbredte forbrydelse blandt mændene var ty-
veri eller indbrud, som en fjerdedel af dem blev sigtet for. 
ligesom det var tilfældet med kvinderne, så kan tyverierne 
opdeles i to kategorier. de tyverier, der blev udført af impul-
sive amatører, og de der efter alt at dømme var planlagte og 
blev udført af personer med tilknytning til et kriminelt miljø. 

i den første kategori af tyveknægte finder vi den 40-årige 

Cornelis buscou fra tønder, der i 1675 blev dømt for at have 
stjålet en hane og to kyllinger fra et hønsehus31. Cornelis var 
arbejdsløs og hans motiv til at stjæle fjerkræet synes ganske 
enkelt at have været, at han var ved at dø af sult i gernings-
øjeblikket. da han også var hjemløs, havde Cornelis ikke 
noget sted at tilberede kyllingerne, og han blev pågrebet på 
gaden, inden han nåede at finde en løsning på det problem. 
straffen for tyveriet var, at Cornelis lørdagen efter sin ar-
restation blev udstillet på dam Pladsen med de to døde kyl-
linger om halsen. det var midt på sommeren, så Cornelis 
måtte ikke bare døje med ydmygelsen over at blive udstillet, 
men også med stanken fra de døde fugle.

i kategorien af mere forhærdede kriminelle finder vi 
thijs jacobs fra ribe, der gik under øgenavnet Potje beul-
ling, en slags budding lavet af mel, blod og dyreindvolde32. 
thijs blev første gang arresteret som 17-årig i amsterdam 
i 1631 og i den forbindelse også udvist af byen33. i mod-
sætning til marritje lourens og agatha Carstens trodsede 
thijs ikke udvisningsdommen. Han drog derimod ud på en 
kriminel rundrejse i Holland, der blandt andet førte ham til 
alkmaar, hvor han blev idømt to års fængsel. det lykkedes 
thijs at flygte fra tugthuset, og i 1634 var han tilbage i am-
sterdam, hvor han på ny begik et indbrud og på ny blev sat 
i tugthuset. 

Her sad han indtil 1637, hvor han atter havde held til 
at bryde ud af fængslet. de følgende år rejste han rundt i 
Holland, hvor han begik en lang række forbrydelser og 
blev arresteret mindst seks gange og straffet med piskning, 
brændemærkning og forvisning fra flere byer. i 1644 stop-
pede festen for den nu 30-årige thijs jacobs fra ribe. under 
et ophold i amsterdam begik han endnu et tyveri og blev 
idømt lovens næst strengeste straf, pena proxima mortis. 
det vil sige, at han måtte tage opstilling på skafottet foran 
rådhuset med en løkke om halsen som et symbol på, at han 
næste gang vil blive hængt. ved samme lejlighed blev thijs 
pisket, brændemærket og sendt otte år i tugthuset. vanen tro 
forsøgte han at flygte, men denne gang mislykkedes det, og 
thijs måtte møde op i retten i amsterdam for at modtage 
en tillægsstraf. Her svor han ved sin sjæl, at han hellere vil 
hænges end at blive sendt tilbage til fængslet, men den stor-
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ladne retorik gjorde intet indtryk på dommerne. de idømte 
ham en ekstrastraf på to år og flere måneders ophold i en 
enecelle. Hertil kom, at han nu også skulle være iført læn-
ker, når han arbejdede.

med tillægsstraffen lykkedes det endelig retssystemet 
at knække den stridbare thijs jacobs. Han forvandlede sig 
til en mønsterfange og optrådte i de følgende år gentagne 
gange i rollen som stikker overfor sine medfanger. for disse 
ydelser modtog thijs flere strafnedsættelser, hvilket resulte-
rede i, at han blev løsladt i 1650 efter at have afsonet halv-

delen af sin fængselsstraf. betingelsen for løsladelsen var, at 
thijs forlod amsterdam. forudsigeligt nok kunne han ikke 
holde sig væk fra byen, og 1661 blev den 47-årige ripen-
ser arresteret for ikke at have efterlevet udvisningsdommen. 
Herefter er retsprotokollerne tavse om thijs jacobs. i hvert 
fald retsprotokollerne i amsterdam.

thijs ”Potje beulling” jacobs tilhører en gruppe af dan-
ske mænd, hvis indvandring til amsterdam udviklede sig 
usædvanligt dramatisk. i blandt dem finder vi også en et 
par religiøse fantaster, en falskmøntner og flere mordere. 

Thijs Jacobs fra Ribe gik ind og ud af de hollandske fængsler i den første halvdel af 1600-tallet. Blandt de mænd, der optrådte som dommer, 
i en af Thijs’ mange retssager var Frans Banninck Cocq, som Rembrandt portrætterede i Nattevagten. Cocq er den sortklædte herre midt i 
billedet. Rembrandt van Rijn: ”De Nachtwacht” (1642). Olie på lærred. Rijksmuseum, Amsterdam. 
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en anden vadehavsboer, der kom rigtig galt afsted, var den 
29-årige sømand Pieter jurriansz smit fra tønder, som hen 
under jul 1763 blev anklaget for den unævnelige synd: so-
domi34. det vil mere konkret sige, at smit blev beskyldt for 
at have haft samleje med en 18-årig mand, der havde hyre 
på samme skib.

set fra dommernes synspunkt var sagen som udgangs-
punkt simpel nok. smit var blevet grebet in flagranti, mens 
han med sine bukser nede om anklerne lå ovenpå den 
18-årige og gjorde bevægelser ”som om han var sammen 
med en kvinde”. der var dog et enkelt punkt, der krævede 
afklaring. det var spørgsmålet om, hvorvidt der var tale om 
et fuldbyrdet samleje med penetration eller kun om ”udvor-
tes gnubning”. anklageren forfulgte dette spørgsmål med 
så stor nidkærhed, at retsprotokollen i lange passager kan 
læses som en pornografisk novelle. resultatet af hans ihær-
dighed blev, at smit til sidst indrømmede, at der havde været 
penetration. Herefter var sagen krystalklar. anklageren hav-
de skaffet det ultimative bevis på, at sømanden fra tønder 
havde begået sodomi af værste skuffe. det var en bibelsk 
dødssynd og straffen var hængning. Pieter smits unge elsker 
slap med 40 års fængsel, fordi han på alle måder synes at 
have optrådt som den passive part.

smit var ikke den eneste sømand fra vadehavet, der 
begik en alvorlig forbrydelse i amsterdam. der er både en 
mytterist og en morder mellem de andre søfolk i retsproto-
kollerne, men flertallet blev sigtet for langt mindre alvorlige 
forbrydelser. den mest almindelige forseelse blandt sømæn-
dene var således brud på deres forhyringskontrakter. i alt 
21 mænd fra vadehavsområdet blev sigtet og dømt for et 
sådant kontraktbrud. en af disse mænd var den 20-årige jan 
andries fra Højer, der i 1709 udeblev fra det skib, hvor han 
havde taget hyre på35. jan undskyldte sig med, at han ikke 
var mødt op på skibet, fordi hans far var blevet alvorlig syg 
og døde, men den forklaring tillagde dommerne ingen for-
mildende værdi.  jan blev idømt en bøde på 30 gylden, hvil-
ket svarede til godt to månedslønninger for en matros. selv 
om retsprotokollen ikke nævner det, så blev han formentlig 
også tvangsudskrevet til at tage en hyre på et andet skib, 
hvilket var en del standardstraffen i sager som jans.

at bryde en forhyringskontrakt var ikke bare at bryde en 
aftale. det var også en form for svindel, fordi sømændene 
almindeligvis modtog et forskud før afsejlingen. ofte er det 
umuligt at udlæse af retsprotokollerne, om de sigtede sø-
mænd svindlede med overlæg eller om deres udeblivelse var 

Der optræder 21 sømænd fra Vadehavet i Amsterdams retsproto-
koller. Én af dem var Peter Smit fra Tønder, der blev henrettet for 
sodomi. Capar Luyken: ”Matroos” (1698). Ætsning. Rijksmuse-
um, Amsterdam. 
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uforskyldt. det kan også være svært at vurdere, hvor mange 
personer der reelt var involveret i svindlen, fordi forskud-
dene var en del af et kompliceret system, der omfattede mel-
lemmænd og handel med gældspapirer. at sagerne kunne 
være indviklede fremgår tydeligt af historien om jan jurgen 
Wijsen fra Højer36. i løbet af et par måneder i foråret 1756 
indgik han flere forhyringskontrakter under navnene anton 
Cloos og frans tuijnen og svindelede sig hermed til mere 
end 200 gylden. ifølge jans egen forklaring var han blevet 
tvunget til bedrageriet af en kroejer, som han skyldte penge. 
den påstand tog dommerne imidlertid ikke stilling til, da de 
dømte jan til piskning. 

i statistikkerne fylder voldssagerne næsten lige så me-
get som kontraktbrudene, idet 20 vadehavsmænd blev sigtet 
for vold. det er et overraskende lavt tal, når man tager i 
betragtning, at masser af søfolk fra den jyske vestkyst rej-
ste til amsterdam i tidlig moderne tid for at tage hyre i den 
hollandske handels- eller krigsflåde37. og tallet er endnu 
mere overraskende, hvis man også betænker, at mange sø-
folk fyrede hele deres hyre af på ugelange drukture i byen. 
der er da heller ikke meget tvivl om, at et betydeligt antal 
voldssager aldrig nåede frem til domstolen, fordi de blev 
håndteret af andre myndighedspersoner end amsterdams 
dommere. typisk af vægterne, der holdt orden i byen om 
natten. blandt de sømand, der endte i retten med en volds-
sigtelse, var thomas Carsten, jan boijen, Cornelis michiel-
sen og thijs jansen, der alle kom fra Højer og alle blev dømt 
for vold under et animeret værtshusbesøg38. straffen for den 
slags forseelser var almindeligvis en bøde på omkring 20 
gylden og en måned på vand og brød.

i afsnittene oven for har vi primært fokuseret på de mest 
almindelige forbrydelser som tyveri og prostitution, men 
der var større variation i vadehavsboernes lovovertrædelser 
end antydet. eksempelvis blev tilsammen 19 mandlige og 
kvindelige vadehavsboere dømt for at have undladt at betale 
skat. i mændenes tilfælde var skatteunddragelsen i de fleste 
af sagerne ensbetydende med, at de havde smuglet varer ind 
i amsterdam uden at betale told.  der var også flere sager, 
hvor skatteunddragelsen bestod i, at en mand eller kvinde 
havde gjort sig skyldige i ulovlig udskænkning, hvilket i 
realiteten vil sige, at de drev en lille smugkro eller solgte øl 
eller vin på gaden. ligesom ovennævnte stijn bartels. 

endelig var der en håndfuld vadehavsboere, der blev 
dømt for ”moralske lovovertrædelser” som utroskab og brud 
på et ægteskabsløfte. en af dem var bigamisten nis Huijer 
fra tønder, der ifølge retsprotokollerne havde forladt sin 
kone i Husum i 1614 og efterfølgende bosat sig i amster-
dam39. Her giftede han sig i 1615 med en vis Wibeke jacobs, 
som han også gjorde gravid. sandsynligvis i omvendt ræk-
kefølge. det fremgår ikke af sagen, hvem der gav myndig-
hederne et tip om, at nis Huijer var bigamist, men det må 
have været en person, der kendte ham hjemmefra. der var 

Vold var en mændenes hyppigste lovovertrædelser. Johannes 
Gronsveld: ”Herberg interieur mit vechtende boeren” (1679-
1728). Gravering. Rijksmuseum, Amsterdam. 
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godt nok langt fra det sydlige jylland til amsterdam, men 
ikke så langt, at der ikke flød en jævn strøm af informatio-
ner op og ned langs kysten. byen var derfor næppe et 100 
procent sikkert fristed for mennesker, der havde forbrudt sig 
mod hjemstavnens lovgivning. i nis Huijers tilfælde endte 
sagen dog relativt lykkeligt. Han fik godt nok en massiv 
bøde på 150 gylden, men inden retssagen blev afsluttet, kom 
der bud fra Husum om, at hans kone var død.  

 
Indvandring og overlevelse
sagsakterne om de 136 vadehavsboere kan hver for sig læ-
ses som biografiske fragmenter, der belyser et lille hjørne af 
de sigtedes individuelle livshistorie. men de kan også læses 
som en kollektiv biografi, der som følge af de fælles berø-
ringsflader tegner et mere vidtfavnende billede af, hvordan 
tilværelsen formede sig for de vadehavsboere, der blev stil-
let for retten i amsterdam. en de fælles berøringsflader, der 
træder tydeligst frem, er, at omkring 60 procent af de forbry-
delser, som vadehavsboerne blev anklaget for, omhandlede 
kriminalitetsformer, der sigtede mod at opnå en økonomisk 
gevinst. det være sig gennem tyveri, prostitution, svindel 
eller skatteunddragelse. 

grundet retsprotokollernes summariske karakter er det 
vanskeligt lægge sig fast på en fortolkning af den høje an-
del af ”berigelsesforbrydelser”. i adskillige af sagsakterne 
fremgår det dog ret klart, at en del af indvandrerne begik 
kriminalitet, fordi de var fattige.  det er særlig tydeligt i de 
syv tilfælde, hvor de anklagede enten omtales som arbejds-
løse, hjemløse eller blev dømt for tiggeri. et godt eksempel 
herpå er sagen om Cornelis buscou fra tønder, der stjal en 
hane og to kyllinger. der står godt nok ikke eksplicit i rets-
protokollerne, at Cornelis blev tyv, fordi han var hjemløs og 
arbejdsløs, men det må betragtes som den mest sandsynlige 
årsag. uden arbejde og uden et sted at bo havde Cornelis 
ikke ret mange andre muligheder end at tigge og stjæle.

arbejdsløshed var givetvis også årsagen til, at otte af 
kvinderne fra vadehavsområdet blev prostituerede. ganske 
vist fremgår heller ikke denne årsagssammenhæng eksplicit 
af retsprotokollerne, men en undersøgelse af prostitutionen 
i det gamle amsterdam har sandsynliggjort, at arbejdsløs-

hed og manglen på en forsørger tvang mange unge kvin-
der til at blive sexarbejdere40. der er ingen grund til at tro, 
at den konklusion ikke skulle have gyldighed i forhold til 
de danske indvandrerkvinder. tværtimod viser den samme 
undersøgelse, at netop indvandrerkvinderne var særligt sår-
bare, når de stod uden forsørger eller blev arbejdsløse, fordi 
mange af dem ikke havde et socialt netværk, der kunne un-
derstøtte dem. den sårbarhed afspejler sig på eksemplarisk 
vis i kriminalitetsstatistikken, hvor indvandrerkvinderne var 
markant overrepræsenterede blandt sexarbejderne i amster-
dam. mellem 70 og 80 procent af de prostituerede var såle-
des ikke født i byen41. 

at have et arbejde var ikke en garanti mod armod.  arbej-
dets art spillede også en væsentlig rolle. det er således ken-
detegnende for mange af de kriminelle fra vadehavet, at de 
var ansat i lavstatus erhverv, hvor lønnen kun rakte til et liv 
på fattigdomsgrænsen. der var også en gruppe indvandrere, 
der ikke kunne få et fuldtidsarbejde, men ernærede sig ved 
at udføre forskellige former for dårligt lønnede småjobs. det 
gjaldt blandt andre ovennævnte anne margriet Harstens, der 
nogle gange tjente lidt penge om dagen ved at køre kødaffald 
væk for en af kvarterets slagtere samtidigt med, at hun om 
natten supplerede sin indtægt ved at prostituere sig.

det er umuligt at give et nogenlunde præcist bud på, hvor 
mange vadehavsboere der begik kriminalitet af nød. der er 
dog næppe tvivl om, at en stor del af berigelsesforbrydelserne 
havde karakter af subsistenskriminalitet. det vil sige, at man-
ge af indvandrerne simpelthen stjal, tiggede og prostituerede 
sig for at få mad på bordet og tag over hovedet. set i det 
perspektiv fremstår retsprotokollerne som et kollektivt vid-
nesbyrd om, at mange af de kriminelle indvandrere fra vade-
havet havde vanskeligt ved at etablere sig i amsterdam, fordi 
de ikke kunne få ordentligt fodfæste på byens arbejdsmarked.

blandt de kriminelle vadehavsboere er der en gruppe, 
der umiddelbart fremtræder mere som livsstilskriminelle 
end overlevelseskriminelle. det gælder blandt andre hæle-
ren trijn Pieters fra tønder, der drev et lille pensionat og 
som nævnt var involveret i organiseret kriminalitet. og det 
gælder metje Pieters, der ud over at være en selvstændig 
handlende også ernærede sig som lånehaj42. i begge tilfælde 
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Både henrettelserne og mange andre former for afstraffelse fandt sted på et skafot, der blev rejst til lejligheden foran Amsterdams rådhus. 
Dirk Scuurman: ”Terechtstelling van J.B.F. van Gogh te Amsterdam” (1778). Gravering. Rijksmuseum, Amsterdam.
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var der tale om kvinder, der burde kunne have forsørget sig 
selv på lovlig vis, hvorfor det ligger lige for at betragte dem 
som en slags livsstilskriminelle. 

det kan dog være særdeles vanskeligt at vurdere, hvor-
vidt en lovovertræder skal kategoriseres som livsstilskrimi-
nel eller overlevelseskriminel. det gælder paradoksalt nok 
også for thijs jacobs fra ribe, der muligvis er den af samt-
lige 843 danskere i retsprotokollerne, der har det længste 
generalieblad.  ganske vist fremstår thijs som en stridbar 
og forhærdet vaneforbryder, men sagsakterne viser også, 
at han fik sin første dom som 17-årig, da han blev udvist 
af amsterdam for et banalt småtyveri og hjemløshed. det 
var i kølvandet på den dom, at han begyndte sin kriminelle 
løbebane. og formentlig havde han heller ikke noget andet 

valg, hvis han ville overleve. i hvert fald blev thijs jacobs 
muligheder for at leve et lovlydigt liv voldsomt indskræn-
ket, da han første gang blev brændemærket. Hermed var han 
bogstaveligt talt stemplet som æresløs, hvilket indebar en 
permanent social marginalisering. 

   
De lovlydige vadehavsboere
selv om listen over thijs jacobs forbrydelser hæver sig tårn-
højt over middeltallene, så tyder meget på, at vadehavsbo-
erne faktisk var mindre kriminelle end den gennemsnitlige 
danske immigrant. således udgør vadehavsboerne kun 16 
procent af de danskere, der blev sigtet i amsterdam, mens 
de udgjorde 25 procent af den samlede danske indvandring 
til byen43. forskellen mellem vadehavsområdet og landsgen-

Amsterdam var kendt for sine mange udskænkningssteder, der ikke altid var lige så pittoreske som på maleriet. Flere af vadehavsboerne begik 
deres lovovertrædelser i forbindelse med et værtshusbesøg. Jan Steen: ”Prinsjesdag” (1660-1679). Olie på træ. Rijksmuseum, Amsterdam. 
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nemsnittet kan udtrykkes gennem en kriminalitetsratio, der 
viser, hvor mange personer fra henholdsvis vadehavet og 
danmark, der blev sigtet i amsterdam per 100 indvandrere, 
som giftede sig i byen. Her er vadehavsboernes kriminali-
tetsratio 7,8. for danmark som helhed er ratioen 12,0. det 
er især københavn, der trækker landsgennemsnittet op, da 
hovedstadens mange migranter har en kriminalitetsratio på 
14,5, men også Helsingør er med til at løfte gennemsnittet. 
med en kriminalitetsratio på 18,1 er byen topscoren blandt 
de større danske byer. 

de hollandske retsprotokoller giver intet svar på, hvorfor 
kriminaliteten var så meget højere blandt indvandrerne fra 
københavn og Helsingør end blandt indvandrerne fra va-
dehavet, men der er flere mulige forklaringer, der kan have 
virket i et samspil. en delforklaring kunne være, at mange 
af vadehavsboerne kom fra små lokalsamfund og var op-
draget med mere social kontrol og en højere grad af efterle-
velse af den kollektive moral. omvendt kom indvandrerne 
fra københavn og Helsingør fra større bysamfund, hvor til-
værelsen må antages at have været mere individualistisk og 
mindre bundet af kollektive normer.

det har givetvis også influeret på vadehavsboerne krimi-
nalitetsfrekvens, at de synes at have haft markant stærkere 
socialt netværk end østsjællænderne. Hermed var de bedre 
stillet i forbindelse med livskriser som sygdom og arbejds-
løshed, fordi de havde et netværk at falde tilbage på i mod-
sætning til østsjællænderne, der i større udstrækning kan 
have været nødsaget til at løse deres livskriser ved at begå 
kriminalitet. at vadehavsboerne havde stærkere netværk, 
kan man i parentes bemærket læse ud af lysningsregistrene, 
der viser, at markant flere vadehavsboere end østsjællæn-
dere havde et familiemedlem med som vidne, når de blev 
indskrevet i lysningsprotokollerne. i forhold til helsingora-
nerne havde vadehavsboerne eksempelvis over tre gange så 
mange familiemedlemmer med på rådhuset, hvilket næsten 
kun kan tolkes som et udtryk for, at migranterne fra den jy-
ske vestkyst havde et stærkere familiært netværk i byen.

endelig tyder de foreløbige undersøgelser på, at andelen 
af håndværkere blandt mændene fra vadehavet var markant 
højere end blandt de mandlige indvandrere fra andre områ-

der af danmark44. det har formentlig også mindsket behovet 
for at begå kriminalitet, fordi håndværkerne tjente bedre og 
indgik i mere stabile ansættelsesforhold end den gennem-
snitlige indvandrer. i hvert fald viser tallene for vadehavet 
alene, at håndværkerne var mindre kriminelle end mændene 
i de lavest lønnede erhverv. således udgjorde håndværkerne 
30 procent af de mandlige indvandrere fra vadehavet, mens 
den samme gruppe kun stod for 10 procent af kriminaliteten.

selv om amsterdam i tidlig moderne tid adskiller sig me-
get fra verden af i dag, så tyder sagerne i byens retsprotokoller 
på, at kriminaliteten blandt indvandrerne fra vadehavet blev 
påvirket af de samme faktorer, der gør sig gældende i vore 
dage. det vil i hvert fald ikke komme som et chok for nuti-
dens kriminologer, at et stærkt socialt netværk og et godt og 
stabilt indtægtsgrundlag mindsker tilbøjeligheden til at begå 
kriminalitet. tværtimod viser moderne kriminalitetsforsk-
ning, at der er en årsagssammenhæng mellem kriminalitet og 
faktorer som socialt netværk, arbejdsløshed og arbejdets art45. 

Afrunding
det er blevet en talemåde i nutidens offentlige debat, at man 
skal være varsom med at drage generaliserende konklusio-
ner om indvandrere. den påmindelse har også gyldighed, 
når det gælder de kriminelle indvandrere fra vadehavet, der 
optræder i amsterdams retsprotokoller. ikke nok med at der 
var væsensforskelle mellem de forbrydelser, som indvan-
drerne begik. de kriminelle indvandrere udgjorde over hele 
migrationsperioden kun omkring fem procent af vadehavs-
migranterne. de kan derfor ikke hævdes at være repræsen-
tative for alle de mennesker, der rejste til amsterdam i tidlig 
moderne tid. 

til trods for at de kriminelle vadehavsboere udgør en 
klar minoritet blandt indvandrerne, så er der enkelte aspek-
ter ved deres kollektive biografi, der afdækker nogle gene-
relle forhold ved immigranttilværelsen. først og fremmest 
viser retsprotokollerne, at migrationen fra vadehavet til am-
sterdam var forbundet med betydelige risici, fordi der ikke 
var nogen garanti for, at man kunne få fodfæste på byens 
arbejdsmarked. eller finde et arbejde, der gav indtægter nok 
til, at man kunne holde sig i live. det var en risiko, som 
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velsagtens størsteparten af de danske indvandrere måtte leve 
med og forholde sig til. men vadehavsboerne synes at have 
været lidt bedre stillet end de fleste andre indvandrere fra 
danmark, fordi de havde et stærkere socialt netværk. 

i og med at kun fem procent af vadehavsboerne blev 
sigtet ved retten i amsterdam – og langt fra alle for overle-
velseskriminalitet – så kan det virke som om, at risikoen for 
arbejdsløshed ikke var specielt stor. det var muligvis også 
tilfældet, men som nævnt i indledningen blev lovovertræ-
delser som tiggeri som regel håndteret af andre myndighe-
der end domstolen. derfor kan retsprotokollerne heller ikke 
læses som en nøjagtig afspejling af, hvor mange vadehavs-
boere, der tiggede og på anden vis brød loven som følge 
af fattigdom og arbejdsløshed. forhåbentlig vil den videre 
forskning i indvandringen til amsterdam give os et meget 
klarere billede af, hvor mange indvandrere, der havde held 
til at etablere sig i byen. og hvor mange, hvis migrations-
eventyr udviklede sig til en regulær overlevelseskamp.  
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Summary
in the 1600s and 1700s, many people in the north sea re-
gion emigrated to amsterdam, whose open labour market 
was characterised over long periods by a considerable de-
mand for foreign manpower. many of the immigrants – not 
least the scandinavians – were ordinary people who did not 
make any great mark on history. one of the few sources to 
provide an insight into the ordinary immigrants’ lives is 

amsterdam’s court records, in which 34 women and 102 
men from the Wadden sea appear. this article concerns 
these 136 people. 

the 136 Wadden sea residents were charged – and in 
most cases also convicted – of a wide range of offences 
ranging from begging to personal violence and murder. but 
the most common offences were theft, swindling, smugg- 
ling and prostitution. around 60% of the Wadden sea resi-
dents were convicted of one of these offences. given the 
brief case descriptions in amsterdam’s court records, it can 
be difficult to determine the reason why the Wadden sea 
residents committed these crimes. However, several cases 
indicate that it was often a matter of subsistence crimi- 
nality, evidently because the defendants were unemployed 
or had difficulty generating enough income to put food on 
the table and a roof over their head. the cases thus bear col-
lective witness to the fact that it could be difficult to estab-
lish oneself as an immigrant in amsterdam, even though the 
city was one of europe’s richest. 

a comparison between amsterdam’s banns register and 
the city’s court records shows that the immigrants from 
the Wadden sea were far less criminally inclined than the 
immigrants from cities such as Copenhagen and elsinore. 
the article argues that one of the reasons for this was that 
the immigrants from the Wadden sea generally had a bet-
ter social network in the form of family members who had 
also immigrated to amsterdam. this network meant that the 
Wadden sea residents could obtain greater support and as-
sistance in connection with life’s crises such as unemploy-
ment. the immigrants from Copenhagen and elsinore did 
not enjoy the same protection and they were thus compelled 
to a higher degree to turn to criminality to survive.

the article is the result of a current charting of all the 
danes who were brought before the court in amsterdam 
in the period from the mid-1500s to the beginning of the 
1800s. a total of 843 persons was registered, 815 of whom 
were brought before the court in the 1600s and 1700s. the 
project is the first of its kind and was undertaken in a part-
nership between the two authors, one of whom is a dutch 
legal historian while the other is a danish anthropologist. 
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Kort over lokaliteter omkring Grådyb.
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Fartøjer i det nordlige Vadehav

Af Mette Guldberg

Vardes ladeplads Hjerting ved Grådyb var i 1700-tallet den 
største havn i den nuværende danske del af Vadehavet. Men 
den var også havn for en søfart under forandring. I løbet af 
århundredet kom Fanø på den anden side af sejlrenden til 
helt at dominere søfarten i den nordlige del af Vadehavet, 
hvor ellers fartøjerne fra fastlandet havde været i overtal. I 
denne artikel tegnes med udgangspunkt i toldregnskaberne 
et billede af udviklingen ved Varde toldsted i perioden 1672 
til 1798. 

Præsentation
varde toldsted ved grådyb er det sted i den danske del af 
vadehavet, hvor skibstrafikken i 1700-tallet bedst lader sig 
belyse, takket været nogle meget velbevarede toldregnska-
ber.1 da toldstedets havn Hjerting samtidig var den mest 
betydningsfulde havn i området i 1700-tallet, er det en ikke 
ubetydelig del af datidens søfart i det danske vadehavsom-
råde, der lader sig dokumentere ad denne vej. toldregnska-
berne har tidligere været benyttet i flere artikler til at belyse 
bl.a. den samlede trafik i et enkelt år, hollandsfarten og va-
reimporten.2 i denne artikel skal det handle om de fartøjer, 
der hørte hjemme i varde: hvor mange fartøjer der var, hvor 
store de var og af hvilken type, hvor de var bygget, og hvor 
gamle de var.
 artiklen skal ses dels som et bidrag til beskrivelsen af 
søfarten i vadehavsområdet gennem tiden og dels som et 
delresultat i projektet danmark-Holland i 1600-1700-tallet, 
som udførtes ved fiskeri- og søfartsmuseet i 2012-13.3 i 
sidstnævnte forbindelse samler interessen sig om, hvorvidt 
der fandt en overførsel af skibsteknologi sted fra søfartsna-

tionen Holland til varde toldsted, to lokaliteter i hver sin 
ende af vadehavskysten, hvor Holland udgjorde et centrum 
i verdenshandlen og varde en perifer nabo. i en tidligere ar-
tikel er det vist, hvordan tyngdepunktet flyttede sig fra Hol-
land til Hamborg/altona i løbet af 1700-tallet, når det gjaldt 
varehandel4. kan en tilsvarende udvikling spores, når det 
gælder skibe og skibsbygning? 
 artiklen tager udgangspunkt i de lister over hjemmehø-
rende fartøjer, der kan findes i toldregnskaberne for varde 
tolddistrikt: tre fra 1600-tallet og otte fra 1700-tallet5. det 
varierer, hvor mange oplysninger, der er med i listerne: de 
tidlige oplyser kun skibstype og størrelse og evt. skipperens 
navn, mens listerne fra 1700-tallet også oplyser byggested 
og alder, og den seneste fra 1798 tillige bl.a. fartøjets navn 
og besætning.
 under varde toldsted hørte i størstedelen af århundredet 
kun lokaliteterne på fastlandet, hvilket først og fremmest vil 
sige ladepladserne Hjerting og Ho, mens fanø og sønderho 
hørte under ribe toldsted. først i 1791 kom fanø til at høre 
under varde toldsted, mens sønderho forblev under ribe.6 i 
denne sammenhæng skal man være opmærksom på, at be-
tegnelsen ”fanø” i datiden kun dækkede den nordlige del af 
øen med byen odden (det senere nordby) og ikke sønderho 
på sydenden af øen. det er således kun den sidste skibsliste 
fra 1798, der også omfatter fanø-fartøjer. fanø-flåden vil 
blive behandlet i et særskilt afsnit sidst i artiklen, så når der 
i det følgende tales om fartøjerne ved varde toldsted, me-
nes der udelukkende de fartøjer, der hørte til på fastlandet. 
i fremstillingen benyttes hovedsagelig de oplysninger, der 
kan hentes i toldregnskaberne, og der er ikke i forbindelse 
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med denne artikel gjort noget systematisk forsøg på holde 
toldregnskaberne op mod andre kilder. dette vil blive gjort i 
et opfølgende projekt.7 
 toldregnskaberne fra 1700-tallet er tidligere behandlet 
af anders monrad møller, som har gennemgået materialet 
på landsplan i forbindelse med sin disputats Fra Galeoth til 
Galease. Studier i de kongerigske provinsers søfart i det 18. 
århundrede. Herfra er hentet værdifulde oplysninger, der 
kan sætte oplysningerne fra varde i perspektiv.8 

Varde og vadehavstrafikken
ladepladserne Hjerting og Ho på fastlandet ved grådyb ud-
gjorde den nordligste havn i den danske del af vadehavet 
– og dermed i hele vadehavet, der dengang strakte sig helt 
ned til Zuiderzee i Holland.9 trafikken fra varde toldsted 
gik for størstedelens vedkommende til norge, Holland, el-
ven, altona og Hamburg. ”elven” dækkede de mange små-
havne langs elben ind mod den danske købstad altona og 
den gamle hansestad Hamborg. de varer, man havde med, 
var fisk, landbrugsprodukter og groft forarbejdede varer. de 
varer, man importerede, var fra norge træ og jern og syd-
fra kolonialvarer, salt, vin, byggematerialer samt med tiden 
også en række luksusprodukter.10 
 der er kun bevaret dele af toldbøgerne fra 1600-tallet 
for varde toldsted, så det er først, når man kommer op i 
1700-tallet, hvor flere toldbøger er bevaret i deres helhed, 
at man kan danne sig et billede af trafikken på toldstedet. 
Her vil kort blive redegjort for de hjemmehørende fartøjers 
aktivitet ved varde toldsted, mens de mange øvrige fartøjer, 
der havde ærinde ved toldstedet, ikke vil blive inddraget i 
denne sammenhæng.11

 den første bevarede toldbog er fra 1731, hvor den hjem-
mehørende flåde var på sit højeste, både hvad gjaldt antallet 
af fartøjer: 19 i alt, og tonnage: 156,5 læster.12 de to største 
fartøjer var beskæftiget med sælfangst ved grønland, mens 
de øvrige fartøjer – fortrinsvis smakker –  i dalende størrel-
sesrækkefølge sejlede på norge (tre fartøjer), Holland (seks 
fartøjer) og elben (otte fartøjer). skibslisten opregnede 
ikke, hvor de kom fra, men af toldbogen ses det, at 12 af 
deres skippere kom fra Hjerting, mens syv kom fra Ho.

 i slutningen af 1760’erne var antallet af fartøjer mere 
end halveret. i 1769 var der ni fartøjer hjemmehørende ved 
varde toldsted: en grønlandsfarer, tre der sejlede til norge, 
tre til Holland, en til Hamborg, og en sejlede til ringkøbing 
for at søge fragt. otte fartøjer hørte hjemme i Hjerting og 
kun et i Ho. 
 i 1798 var der syv hjemmehørende fartøjer på fastlan-
det, hvoraf fem hørte hjemme i Hjerting, mens janderup og 
guldager havde hver en båd. alle sejlede de fortrinsvis til 
altona og til destinationer, de passerede på vejen – altså en 
ret lokal trafik. en 21 år gammel galease på 13 læster hjem-
mehørende i Ho var blevet ophugget samme år, og dermed 
optrådte Ho ikke længere som hjemsted for fartøjer. 

Antallet af fartøjer og tonnagen
På grafen i nedenstående figur kan man følge udviklingen i 
antallet af fartøjer ved varde toldsted. fra 1671 til 1682 gik 
antallet ned fra 19 til 15 fartøjer, for så igen at stige til 19 i 
1731. derefter faldt antallet gennem 1760’erne til at ligge 
under 1600-tals niveau. denne udvikling blev til dels opvejet 
af, at det enkelte fartøj blev større – fra i gennemsnit 2,6 læ-
ster i 1671 til 14,1 i 1763. i 1760’erne lå den gennemsnitlige 
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læstestørrelse for varde-fartøjerne endda over landsgennem-
snittet på 10,9 læster.13 med de stigende gennemsnitsstørrel-
ser på fartøjer, faldt den samlede tonnage ikke i samme takt 
som antallet af fartøjer, men holdt niveauet nogenlunde gen-
nem 1760’erne. derefter faldt også gennemsnitsstørrelsen på 
fartøjer, sådan at den i 1798 lå under niveauet fra 1730’erne 
– og under landsgennemsnittet på 12,714 – og dermed faldt 
også den samlede tonnage, sådan at den for fartøjer hjemme-
hørende på fastlandet i 1798 lå på niveau med 1682. 
 i denne udvikling afveg varde toldsted en del fra udvik-
lingen på landsplan i slutningen af 1700-tallet, som i an-
ders monrad møllers karakteristik lyder således: ”Der kom 
hen ved halvanden gang så mange skibe, som gennemsnit-
lig efterhånden blev næsten en tredjedel større. Tilsammen 
en fordobling af tonnagen”.15 i varde faldt tonnagen altså 
tværtimod til næsten en fjerdedel. Hvis man derimod regner 
fanøs og vardes flåde sammen, var der nærmere tale om en 
tredobling.
 
Fartøjerne
i 1600-tallet opererede man med tre hovedkategorier af far-
tøjer: både, skuder og skibe, som dækkede små, mellem-
store og store fartøjer.16 både ordet ”båd” og ”skude” skulle 
således i princippet betegne en størrelseskategori. alligevel 
finder man betegnelserne i skibslisterne side om side med 
betegnelser på skibstyper, undertiden under overskriften 
”fartøjernes bygningsfacon”, så der ikke levnes tvivl om, 
at det er formen og ikke størrelsen, der sigtes til. typebeteg-
nelsen var således ikke en fast størrelse, men blev brugt efter 
lokal skik og brug og kunne variere meget.17 f.eks. kaldtes 
et af varde toldsteds største fartøjer, der forekom i fem lister 
mellem 1731 og 1763, skiftevis galiot og galease, og told-
bøgerne giver ikke nærmere mulighed for at belyse fartøjs-
typernes facon, byggemåde og rigning.18

 i listerne fra 1600-tallet optrådte tre skibstyper: både, 
smakker og skuder. ”både” omfattede ret entydigt de mind-
ste fartøjer – fra den mindste fiskerbåd og op til størrelser 
på to læster. men blandt de øvrige skibe fra to læster og 
op til fem, som var det største, var der opført både skuder 
og smakker, flere steder af samme størrelse. i to af listerne 
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optrådte en smakke på to læster, og dermed altså af samme 
størrelse som en båd.

”smakke” – som kommer af nederlandsk: ”lille skib”19 
– var den eneste betegnelse, der gik igen i alle listerne fra 
1671 til 1798 – i det sidste år dog kun med en enkelt fore-
komst hjemmehørende fanø. smakken beskrives i dansk 

søfartshistorie som et fartøj udstyret med sidesværd og med 
en meget lille dybgang – og altså velegnet til vadehavssej-
lads. det fortælles videre, at smakker ofte blev benyttet som 
færger i de indre danske farvande, og at der jævnligt kom 
hollandske smakker i fragtfart til dansk havn.20 betegnelsen 
”skude” var med på listerne indtil 1761, mens ”båd” for-
svandt allerede efter 1733 for først at dukke op igen i 1798. 
en del af forklaringen på, at båden forsvandt fra fastlandet, 
kan være, at områdets behov for småbåde i vid udstrækning 
blev opfyldt af bådene på fanø.

efterhånden kom flere skibsbetegnelser til, og i alt fore-
kom 12 forskellige betegnelser ved toldstedet, dog ikke på 
én gang. en stor galiot og en pinke på hver 16 læster til 
sælfangst på grønland var kommet til i 1731 sammen med 
en snekke på fem læster. Pinken var væk i 1760’erne, mens 
et par galeaser og et par kuffer var kommet til. i 1798 bestod 
toldstedets hjemmehørende fastlandsflåde af en jagt, en ga-
lease, to everter og tre både. 

mens fartøjstyper som båd, jagt, skude, galiot og galease 
var almindelige i hele danmark, var skibstyper som smakke, 
snekke, kuf og tjalk karakteristiske for vadehavssøfarten og 
med et tydeligt hollandsk præg. også everten, der var udvik-
let langs elben og ved den slesvig-holstenske vadehavskyst, 

var et typisk vadehavsfartøj.21 Pinken var sjælden at træffe 
såvel i vadehavet som i de danske farvande i det hele taget.22

alle fartøjerne har formentligt haft navne, sådan som 
det var skik i danmark. det var imidlertid kun i skibslisten 

Størrelser på skibstyper ved Varde tolddistrikt 1671-1798.
(excl. Fanø)

Skibstype Størrelser
Galiot 16-25,5 læster 
Galease  13-21,5 læster 
Smakke  2-20,5 læster  
Kuf  6-20 læster  
Jagt 18,5 læster  
Tjalk 18 læster  
Pinke 16 læster  
Skude 2,5-14 læster  
Snekke 4-11 læster  
Evert 2 læster  
Båd 1-2 læster

Frisisk smakke, begyndelsen af 1700-tallet. Stik af Petrus Schenk. 
M/S Museet for Søfart 

Forekomsten af skibstyper ved Varde toldsted (ekskl. Fanø).
Kilde: Varde Toldbøger, Rigsarkivet.
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1798, de var angivet. Her havde fartøjerne på fastlandet føl-
gende navne:

Type Størrelse Navn Byggested
Jagt 18½ læst MARIA DORTHEA Sønderho
Galease 14 læster HAABET Fanø
Evert 2 læster DE JONGE CATARINA Fanø
Evert 2 læster ANNA ET WALBORG Sønderho
Båd 1½ læst FURTUUNA Fanø
Båd 1 læst METTE CIRSTINE Hjerting
Både 1 læst CATARINA MARIA Guldager

navngivningen fulgte den udbredte skik med at bruge 
personnavne – som her fem fartøjer – eller mere abstrakte 
begreber som Håbet og fortuna. det hollandsk klingende 
navn på everten de jonge Catarina viser, at der stadig 
var en vis forbundethed med det hollandske, selv om selve 
fartøjet formodentlig ikke kom så langt mere.23

Byggested
det oplystes ikke i skibslisterne fra 1600-tallet, hvor fartøjer-
ne var bygget, så det er først i 1700-tallet, vi kan få et billede 
af, hvor fartøjerne kom fra. i 1731 var syv ud af toldstedets 
19 fartøjer bygget i Holland eller frisland. de var alle smak-
ker og mellem 10 og 27 år gamle. altona havde leveret fire af 
toldstedets yngre fartøjer, tre smakker på henholdsvis to, tre 
og fire år samt en snekke på 11 år. skuderne og bådene, fem i 
alt, var bygget i Ho eller Hjerting og var mellem 17 og 27 år. 
kun toldstedets to største skibe – galioten og pinken i grøn-
landsfart – var ganske atypisk bygget i henholdsvis eckern-
förde og england. det var ellers meget usædvanligt, at man 
fik skibe, der skulle sejles nord om skagen eller over nord-
søen, men disse to var specielt indkøbt til sælfangst af ”det 
Hiertingske grønlandske rhederi”, som var stiftet i 1720, og 
som hvert år sendte to skibe af sted til nordatlanten.24

 som helhed dannede flåden ved varde toldsted et ganske 
usædvanligt billede, idet op mod halvdelen af fartøjerne – 
42 % – var bygget i udlandet, 26 % i Hertugdømmerne og 
32 % i vestjylland. det skal ses i forhold til, at det på lands-

plan var 16,9 % bygget i udlandet og 12 % i Hertugdøm-
merne.25 interessant er det at konstatere, at det i 1731 var de 
fartøjer, der var bygget i frisland eller Holland, der sejlede 
på Holland, og tilsvarende var det fartøjer, der var bygget i 
altona, der sejlede på altona. det er dog ikke et mønster, 
man genfinder i 1733, hvor billedet ellers var nogenlunde 
det samme, bortset fra at antallet af fartøjer var gået ned med 
to. der var forsvundet en smakke bygget i Holland og en 
bygget i frisland samt en snekke bygget i altona. til gen-
gæld var der kommet en snekke fra Holland til. 
 i 1761 så det derimod noget anderledes ud. da var kun 
et fartøj – en snekke på fire læster – bygget i Holland, mens 
resten var bygget i altona på nær ovennævnte skib fra  
eckernförde, der i 1763 optrådte for sidste gang i listen. bil-
ledet fortsatte hen igennem 1760’erne: et fartøj var bygget 
i Holland, resten i altona. ikke et eneste af fartøjerne var 
bygget lokalt. 
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 i 1798 var billedet atter ændret. nu var alle syv fartøjer 
hjemmehørende på fastlandet lokalt bygget. en galease, en 
evert og en båd var bygget på fanø, en jagt og en evert var 
bygget i sønderho, mens de to mindste både var bygget i 
henholdsvis Hjerting og guldager. denne ændring i byg-
gested afspejler den udvikling, der i mellemtiden var sket i 
skibsbyggeriet på fanø. ifølge n.m. kromann begyndte det 
med, at den driftige rådmand og købmand jens rasmussen 
rahr fra ribe midt i 1760’erne havde købt et par strandede 
skibe, der var for store til, at de kunne flyde ind til ribe. 
Han valgte så, i stedet for at sejle dem til altona, at hente en 
skibsbygger fra altona, lorentz Holst, til fanø for at få den 
repareret dér. På den måde fik odden i 1768 et skibsværft, 
der samtidig var fanøs første skibsværft til bygning af større 
skibe. lorenz Holst oplærte seks-otte skibsbygmestre, som 
blev aktive på øen.26

 i stedet for at hente produkterne eller tjenesteydelserne 
der, hvor de var, begyndte man altså at hente kompetence. 
og kompetencen var i altona, hvor man i hvert fald siden 

1760’erne havde hentet sine skibe. Her godt 30 år efter hav-
de det udviklet sig til et skibsbyggeri, som opfyldte en stor 
del af det hjemlige behov. 

Alder 
alderen på fartøjerne ved varde toldsted lå i 1700-tallet fra 
to til 35 år. den gennemsnitlige alder på fartøjerne pr. år 
lå mellem 16 og 21 år, mens den gennemsnitlige alder pr. 
læst var mellem 13 og 22. generelt var der ikke større ud-
sving i alderen, end hvad der kan forklares med en almin-
delig livscyklus på fartøjerne, og alderen i varde lå meget 
tæt på den gennemsnitlige alder for provinsflåden på lands-
plan. en undtagelse var 1763, hvor den høje alder pr. læst 
skyldtes, at flere af toldstedets store fartøjer var ved at nå 
en vis alder, ikke mindst det store sælfangerskib bygget i  
eckernförde, der efterhånden havde opnået en alder på 35 
år. det enkelte skib kunne dog blive endnu ældre. ifølge 
anders monrad møller kunne fartøjer holde mindst en god 
menneskealder, hvis intet uforudset indtraf, og der er set ek-
sempel på et fartøj, der var 101 år gammelt.27 

Fartøjerne ved Varde Toldsted (ekskl. Fanø) var i 1700-tallet byg-
get i Eckernförde, England, Altona, Holland og Frisland. Hertil 
kom en del, der var bygget lokalt.

0

5

10

15

20

25

1733 1769 1798

Varde

Hele Kongeriget

Gennemsnitlig alder pr. fartøj ved Varde toldsted (excl. Fanø) og i 
Kongeriget. Kilde: Varde Toldbøger, Rigsarkivet, og Monrad Møl-
ler 1981 p. 64.

34



Bemanding
det er kun skibslisten fra 1798, der fortæller, hvilken be-
manding fartøjerne havde. af listen fremgår, at de mindste 
fartøjer havde en besætning på to mand, ofte skipper og 
matros. fartøjer på fem læster og opad havde tre mand om 
bord, typisk skipper, matros og dreng. kun de fem største 
skibe ved varde toldsted, alle hjemmehørende på fanø, 
havde en større besætning. det største, en brig på 77 læster, 
havde en styrmand, 36 matroser og tre drenge. når det gæl-
der fartøjerne hjemmehørende på fastlandet, havde kun de 
to største skibe, en jagt og en galease på henholdsvis 18,5 
og 14 læster en tremands besætning – styrmand, matros og 
dreng – mens everterne og bådene kun havde skipper og 
matros, men ingen skibsdreng. dermed var bemandingen i 
varde-flåden på 16 mand. ved hele toldstedet incl. fanø var 
foruden skipperne beskæftiget 211 sømænd.  

Udviklingen på Fanø
udviklingen ved varde toldsted var uløseligt forbundet 
med udviklingen i fanøs flåde.28 igennem toldbøgerne kan 
man følge småbådene fra fanø og deres livlige aktivitet i 
1730’erne og 1760’erne, når de fortoldede ved varde told-
sted. 
 tendensen var, at fannikerne fortrinsvis sejlede med jy-
depotter og fisk til elben i små både, mens de større skibe, 
som var hjemmehørende på fastlandet, sejlede længere væk 
og havde en mere sammensat last.29 et indtryk af fanø-flå-
dens størrelse i 1730’erne kan man få gennem toldbøgerne 
for ribe,30 hvorunder hele øen – både sønderho og fanø – 
hørte på det tidspunkt. ribe havde kun ét hjemmehørende 
fartøj, en smakke på 11 læster bygget i stavern i vestfris-
land. fanø-flåden, derimod, bestod i 1731 og 1733 af hen-
holdsvis 62 og 68 småbåde med et samlet læstetal på hen-
holdsvis 40 og 45. langt størsteparten af fanø-bådene var 
på mellem ½ og 1 læst. kun to var større, og de var begge 
tilkommet i 1733: en evert på to læster og en båd på halv-
anden læst. everten havde i årets løb være i altona at hente 
købmandsvarer, en forholdsvis usædvanlig aktivitet for et 
fanø-fartøj på det tidspunkt. det er i øvrigt første gang vi i 
toldregnskabernes skibslister møder betegnelsen evert.

 om småbådene fra fanø hed det i toldbogen, at de var 
bygget og hjemmehørende ”paa ejlandet fanøe og sønder-
hoe”. ifølge toldbogen havde øen altså allerede på dette tids-
punkt et ret omfattende byggeri, godt nok kun af småbåde, 
men det blev alligevel til en samlet tonnage på omtrent fire 
gange størrelsen af ribes eneste hjemmehørende skib og 
til mellem en fjerdedel og en tredjedel af vardes samlede 
hjemmehørende flåde. desuden er det bemærkelsesværdigt, 
at der mellem 1731 og 1733 var kommet to nye, lidt større 
fartøjer til på øen, hvis samlede tonnage dermed var gået 
fem læster frem, mens tonnagen ved varde tolddistrikt i 
samme tidsrum var gået ned med omkring 20 læster. man 
aner optakten til den kommende udvikling.
 da birkefogeden i 1771 skrev sin indberetning om skibs-
fartens tilstand på fanø, var denne udvikling blevet konkret. 
Han angav, at øens flåde bestod af 45 skibe og 60 dæksbåde, 
i alt 105 fartøjer.31 i 1783 var øens søfart vokset til at være 
den tredjestørste flåde i provinsen efter dragør og aalborg.32

 vi møder øens fartøjer igen i skibslisten fra 1798, hvor 
fanø – men ikke sønderho – var kommet under varde told-
distrikt. i dette år udgjorde fanø-flåden alene 79 fartøjer 
med en samlet læstestørrelse på 557, knap 13 gange så stor 
som hele øens flåde i 1733. gennemsnitsstørrelsen pr. skib 
var steget fra 1,5 læster i 1733 til 7 læster i 1798. den tid var 
forbi, hvor det kun var små både, der var hjemmehørende 
på fanø. de to største skibe på fanø på henholdsvis 77 og 
71 læster tog på hvalfangst ved grønland med en rømø-
skipper ved roret, og to andre store skibe tog på fiskeri ved 
island med en fanø-skipper. først på sjettepladsen kom et 
skib fra fastlandet, en Hjerting-jagt på 18,5 læst. 
 rollerne var byttet om. fra at have været hjemsted for 
småbåde, var fanø nu hjemsted for toldstedets største skibe. 
fanø-skibene deltog i såvel hvalfangst som islandsfiskeri og 
varetog trafikken på norge og Holland. efter åbningen af 
den slesvig-Holstenske kanal (ejderkanalen) i 1784 kom 
fanø-fartøjerne også til københavn, mens lokalfarten var 
overladt til fastlandsfartøjerne, som sjældent kom længere 
væk end altona.
 52 af de 79 fanø-fartøjer var everter – en skibstype, der 
ikke tidligere havde optrådt i varde toldregnskab, men som 
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vi tidligere så nævnt i ribe-regnskabet 1733. everterne var 
på mellem to og ni læster, med et gennemsnit på fire. smak-
kerne var nu så godt som forsvundet, og det ser ud til, at de i 
store træk var erstattet af everterne, som også var et fladbun-
det skib med sidesværd. den eneste tilbageværende smakke 
på fanø i 1798 var på 15,5 læster, 26 år gammel og bygget i 
Holland. det var samtidig det eneste tilbageværende fartøj, 
der var bygget i Holland. langt størstedelen af fartøjerne 
var bygget på fanø. de få undtagelser var københavn (en 
brig), itzehoe (en snekke), Hamborg (en jagt), elven (en jagt 
og fire everter) og Holsten (en evert), samt nogle småbåde 
bygget lokalt i sønderho, på mandø og i Hjerting. der var 
kommet fem nybygninger til i årets løb, deriblandt toldste-
dets tredjestørste skib, en galease på 39 læster, alle bygget 
på fanø. de mange nye fartøjer betød, at fanø havde en for-
holdsvis ung flåde med en gennemsnitsalder pr. fartøj på 11 
år, hvor den på fastlandet var 15,7 år og 17,2 på landsplan. 
det ældste fartøj var en båd på 38 år, bygget på fanø.

Konklusion
isoleret set viser udviklingen ved varde toldsted fra slut-
ningen af 1600-tallet til slutningen af 1700-tallet et billede 
af en søfart med en kort opblomstring og en efterfølgende 
nedgang, stik mod de tendenser, man så i resten af landet.  
men udviklingen kan kun forstås i snæver sammenhæng 
med udviklingen på fanø, og sammenholdt med denne er 
det ikke en forfaldshistorie, tværtimod: søfarten i grådyb 
blomstrede. den havde blot – sådan som det er sket både før 
og efter – flyttet base, så den ikke længere var hjemmehø-
rende på fastlandet.33 samlet set ekspanderede vestjyllands 
søfart i 1700-tallet med så stor succes, at fanø i slutningen 
af 1700-tallet var hjemsted for provinsens tredjestørste flå-
de.34 den søfart, der var baseret på fastlandet, var imidlertid 
i tilbagegang hvad angår både antallet af skibe og samlet 
tonnage. Hjerting, hvor toldstedet var placeret, var stadig 
ved udgangen af 1700-tallet hjemsted for fem fartøjer, mens 
Ho mistede terræn gennem 1700-tallet og havde i 1798 ikke 
nogen skibe tilbage. 
 når man ser bort fra de helt store skibe, der tog på 
sæljagt i nordatlanten, var mange af fartøjerne ved varde 

toldsted tilpasset sejladsen i vadehavet, og der fandtes der-
for skibstyper, man kun sjældent så i andre dele af landet. 
i 1730’erne havde man primært hentet sine fartøjer i Hol-
land og frisland, hvor man formentlig fandt den fremme-
ste ekspertise inden for vadehavssejlads. men det var også 
tydeligt, at fartøjerne fra frisland og Holland havde en vis 
alder, mens toldstedets tre fartøjer fra altona var yngre. der 
forekom også lokale fartøjer bygget i Hjerting og Ho. 30 år 
efter, i 1760’erne, var altona helt dominerende som skibs-
leverandør, mens fartøjer bygget lokalt eller i frisland var 
helt forsvundet. til gengæld opstod der i 1768 et skibsbyg-
geri på fanø baseret på ekspertise hentet fra altona, som i 
1798 havde overtaget størstedelen af byggeriet af de skibe, 
der var hjemmehørende ved varde tolddistrikt. måske smit-
tede aktiviteten på fanø også lidt af på fastlandet. i hvert 
fald ses der igen lokalt byggede både, en fra Hjerting og 
en fra guldager. men der var ikke længere fartøjer bygget i 
Ho, hvor der ellers tidligere var bygget fartøjer. sideløbende 
med denne udvikling vandt everten frem og blev – i hvert 
fald på fanø – den fremherskende skibstype på bekostning 
af smakken. 
 fanø-søfarten var i voldsom vækst og havde i 1798 i 
store træk overtaget det aktivitets- og fartområde, som tid-
ligere havde været varetaget af fastlandets fartøjer. det var 
også fannikerne, der stod for den teknologiske udvikling, 

Fanø København

Itzehoe Holland

Hamborg Elben

Holsten Sønderho 

Mandø Hjerting

Byggested for de 79 fartøjer hjemmehørende på Fanø i 1798. Godt 
tre fjerdedele var bygget på Fanø. Kilde: Varde Toldbog 1798, 
Rigsarkivet.
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i og med at de formåede at omplante altonas kompetence 
inden for skibsbyggeri til lokale forhold, og dermed lagde 
grunden til at øen varetog hovedparten af skibsbyggeriet. 
 i begyndelsen af denne artikel blev stillet to spørgsmål. 
det første gjaldt om der fandt en overførsel af skibstekno-
logi sted fra søfartsnationen Holland til varde toldsted. det 
gjorde der i 1730’erne, i og med at flere af toldstedets far-
tøjer var hentet i Holland og frisland. man byggede også 
fartøjer selv, og man kan formode, at en del af teknikken 
var hentet ved at se på de fartøjer, man havde importeret 
og den tradition, de var en del af.  imidlertid fandt der i 
1760’erne en langt mere overbevisende teknologioverførsel 
sted fra altona til fanø, hvor man frem for at importere de 
færdige varer eller transportere skibe til reparation, impor-
terede selve kompetencen og fik oplært lokale skibsbygme-
stre. Havde det været 40 år før, havde man måske hentet 
kompetencen i Holland, men på det tidspunkt var væksten 
endnu ikke i gang. måske kan man oven i købet tale om 
et brud mellem den hollandsk-frisiske og den altona’ske 
skibsbygningstradition: i 1730’erne, hvor fartøjer bygget i 
frisland og Holland dominerede ved toldstedet, var der også 
flere fartøjer, der var bygget lokalt. i 1760’erne var denne 
lokale skibsbyggertradition helt forsvundet, og da den blev 
genoptaget var det med kompetence fra altona. dette var 
sammenfaldende med, at everten vandt frem og blev det 
mest almindelige fartøj ved toldstedet som helhed, og det er 
nærliggende at se en sammenhæng mellem altonas indfly-
delse og evertens fremmarch.

det andet spørgsmål var, om man kunne spore den sam-
me forskydning af tyngdepunktet for toldstedets kontakt fra 
Holland mod altona/Hamburg gennem 1700-tallet, når det 
gælder skibe og skibsbygning, som man kunne med hande-
len.35 svaret på dette spørgsmål følger af det første: det kan 
man, og i næsten endnu højere grad end når det gælder han-
delen. Hollandsk og frisisk skibsbygningskunst var allerede 
i 1760’erne så godt som forsvundet og overtaget af altona 
på et tidspunkt, hvor samhandlen med Holland stadig havde 
et vist omfang. forskydningen i kontaktmønsteret fra Hol-
land til altona faldt sammen med forskydningen i søfartens 
base fra Hjerting og Ho på fastlandet til fanø og sønderho. 

måske er det en del af forklaringen på fanø-søfartens suc-
ces frem for fastlandets, at man tidligt havde kontakterne 
i orden til det nye toneangivende økonomiske centrum for 
vadehavsområdes økonomi. 

gennemgangen af toldregnskabernes skibslister har 
præsenteret et billede af søfart og kontaktmønstre ved den 
danske vadehavskyst i 1600-1700-tallet, sådan som det tog 
sig ud set fra toldvæsenets verden. de velbevarede toldarki-
valier fra varde toldsted har givet mulighed for et ret detal-
jeret billede, som kan tjene som reference for beskrivelsen 
af andre vadehavshavne. billedet bør naturligvis nuanceres 
ved inddragelse af andre kilder og dermed bidrage til en bre-
dere forståelse af, hvad det betød for et perifert kystområde 
at have direkte kontakt med de økonomiske centre under 
den tidlige globalisering.
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Summary
Preserved shipping lists from the custom house in varde, 
the northernmost harbour in the Wadden sea area, make it 
possible to gain a picture of the merchant fleet and its devel-
opment in the period 1672 to 1798: how many vessels there 
were, how big they were and of which type, where they were 
built, and how old they were.

varde market town had two major ports, Hjerting and 
Ho, where the custom house’s ships were based. the traf-
fic from varde custom house went mainly to norway, the 
netherlands, elven, altona and Hamburg. fish, agricultural 
products and partly processed goods were exported, and 
wood and iron were imported from norway and groceries, 
salt, wine, building materials and luxury products were im-
ported from the south. some ships also hunted for seals in 
the north atlantic in the 1700s. towards the end of the cen-
tury, the traffic went only to altona. but in the intervening 
years, the expanding fleet at fanø had come under the cus-
tom house and had largely taken over the varde fleet’s traffic 
patterns, sailing to norway and the netherlands. 

there were between 15 and 19 vessels from 1671 to the 
1730s. the number was down to 12 in 1761, from which 
it fell to 7 in 1798. as the ships grew in size during the 
period, the total tonnage at the custom house still grew af-
ter the number of vessels fell, but in 1798 the tonnage had 
fallen to the same low level as in 1682. but when the fleet at 
fanø is included, there was a growth which was greater than 
that at national level. the average size of the vessels was 
6.76 tonnes in 1671, 36.73 tonnes when it peaked in 1763, 
and 14.82 tonnes in 1798. the types of ship in the 1600s 
were boats, smacks and small craft, but more types appeared 
throughout the 1700s. twelve different types appeared in 
the period. several of them were specially adapted for sail-
ing in the Wadden sea and showed clear dutch influence. 

there was also the ewer, which was developed at the elbe 
and the schleswig Holstein Wadden sea coast, and which 
gained acceptance at the end of the 1700s. 

several of the custom house vessels were built in the 
netherlands and friesland at the beginning of the period, 
but the great majority were built in altona in the 1760s. the 
custom house vessels were mainly built locally in 1798. 
this was because the island of fanø had meanwhile built 
up a shipbuilding tradition with the aid of skilled tradesmen 
from altona. the average age of vessels at the custom house 
was more or less on a par with the national average. 

the home fleet at varde custom house must be seen 
against the background of developments in navigation at 
fanø, which was on the other side of the grådyb channel. 
the number of vessels here grew at the end of the 1700s, 
and the fanø fleet took over a large number of the functions 
which the varde fleet had previously overlooked. the ship-
ping thrived. it had merely moved its base from the main-
land to the island of fanø. 

the article questions the degree to which ship techno- 
logy was influenced by the maritime nation the nether-
lands, and whether the shifting of the centre of gravity in the 
custom house’s patterns of contact in the period from the  
netherlands to altona/Hamburg can be read in the ships 
and the shipbuilding in the same way as can be done in the 
trade (which was the topic of an article in last year’s edi-
tion of sjæk’len). as was shown, some ships were fetched 
in the netherlands and friesland in the 1730s, and it can be 
surmised that the local shipbuilding tradition was also af-
fected by the type of ship construction which thus became 
known. the local shipbuilding tradition disappeared in the  
middle of the century, and altona was the dominant place 
for the building of ships. When local shipbuilding reap-
peared, it was with a transfer of skills from altona rather 
than the netherlands. it also follows that the change in the 
contact pattern in the 1760s from the netherlands to altona 
is reflected in the shipbuilding almost even more strongly 
than in the trade patterns. 
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Under opsejling til Færøerne. Foto: Morten Hahn-Pedersen.
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Skibsfarten til Færøerne
- under Den kongelige færøske Handel 1709 - 1856

Af Ole Dam Mortensøn

I denne artikel er emnet Færøernes skibsfart i den lange pe-
riode, hvor handlen på øerne var monopoliseret. Hvordan 
foregik handlen, hvilke varer medførte skibene og hvordan 
var færingernes indstilling til monopolhandlen gennem ti-
den? To tidligere studier, nemlig Anton Degns 1929 og Peter 
Korsgaards 1981 har behandlet emnet monopolhandlen, 
men her fokuseres på skibsfarten, så vidt kildematerialet i 
Rigsarkivet og pladsen tillader.1

Den kongelige Handels start
færøerne, island og grønland er eller har været dele af det 
danske kongerige og opretholdelsen af skibsforbindelse til 
disse steder fra danmark og norge har været en betingelse 
for de nordatlantiske samfunds overlevelse og udvikling og 
for hævdelse af den danske suverænitet. regelmæssig be-
sejling var derfor et prærogativ for de ansvarlige kongelige 
embedsmænd, såvel de udsendte som embedsmændene i 
centraladministrationen. at det overhovedet kunne lade sig 
gøre skyldtes den veludviklede søfart i danmark - norge 
med duelige søfolk og handelsmænd.

i 1709 overtog kronen forvaltningen af handelsmonopo-
let på færøerne. det havde været i hænderne på Christoffer 
gabel, der i 1661 havde fået øerne som len af frederik iii. 
gabel havde bortforpagtet handlen til købmænd, og klager-
ne var mange. dels var varetilførslen utilstrækkelig og dels 
var priserne for de færøske varer for lave. William Heinesen 
har i sin roman ”det gode håb” givet en dramatisk beretning 
af det gabelske regimente. efter gabel overtog sønnen lenet, 
men ved dennes død i 1708 kom øerne atter under kronen, 
og rentekammeret blev ansvarlig for øernes administration 

og handel. rentekammeret drev handlen på øerne med en 
administrerende købmand i københavn og en handelsfor-
valter i torshavn. landfogeden opkrævede de kongelige 
skatter – landskylden – som overvejende blev betalt in natu-
ra og opbevaret i landskyldsboden på tinganes i torshavn.2 
lige ved siden af lå kramboden, hvor al handel på øerne 
skete. af praktiske grunde blev landskyldsvarer ekspederet 
via kramboden, men varerne var regnskabsmæssigt opdelt. 
der handledes ud fra en af rentekammeret fastlagt varetakst. 
skønt færøernes grundlæggende erhverv var landbrug, var 
øerne ligesom norge afhængig af indførsel af korn fra dan-
mark, da deres egen kornavl var beskeden. korntilførslerne 
var en livsnødvendighed. den lange transport over havet 
skabte stor forsyningsusikkerhed. skibe forliste på rejsen, 
andre fik havari og kornet i lasten blev ødelagt. Hertil kom 
krig og ufred. under store nordiske krig kneb det med at 
opretholde skibsfarten til øerne, og i 1720 rapporteredes om 
truende hungersnød, især kneb det med føde på den mest 
isolerede ø suderø.

Cargason – handel
monopolet forpligtede Handlen til at forsyne øerne ikke kun 
med korn, men med alle de varer som øerne ikke selv kunne 
fremstille og det var ikke så lidt. de meget sammensatte la-
ster blev kaldt cargason eller cargaison – fransk for ladning. 
som returlast til danmark medtog skibene de varer øerne 
selv kunne producere. Hvalfangsten, som blev drevet inten-
sivt, gav et overskud af tran og det store fårehold gav uld, 
som kunne forarbejdes. et kig i regnskabet for 1730 viser at 
købmand Claus Poulsens drev ”negotien udi færøe”.3 
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 der var dette år 4 dobbeltrejser københavn – torshavn 
med varer. i april 1730 kom skipper søren jensen elsegaard 
med en ladning som bestod af 300 tdr. rug, 436 tdr. byg, 250 
tdr. malt, 30 tdr. boghvedegryn, 10 tdr. byggryn, 2 okseho-
veder vin og en del brædder. i maj ankom skipper morten 
Pedersen med 1.250 tdr. byg. samt nogle uldkarter og bræd-
der, der havde været brugt til skot i skibet. desværre får vi 
ingen oplysninger om skibet, men regnskabet kan berette, at 
samme morten Pedersen, hans styrmand og besætning havde 
føringsgods med – dvs. de havde medtaget eget gods til vide-
resalg på øerne. det drejede sig om tobak, blå- og hvidstribet 
lærred samt fint og groft hørlærred. i midten af august ankom 
søren elsegaard på sin anden rejse og foruden byg medbragte 
han en mængde andre varer i små partier. om bord var alma-
nakker, abC-bøger, flintesten og krudt, risengryn, nelliker, 
safran, ingefær, mandler, papir, vinduer, ruder, ståltråd m.m. 
de udgående laster fra torshavn var skind, talg, smør, halv- 
og kvartskindshoser, grove hoser samt fjer og uld. Handlen 
betalte varerne efter de fastsatte takster af 3/5 1723.

regnskabet viser også udgifterne til torshavn skole, 
hospitalet, løjtnant Høvigs gage, soldaternes lønninger, 
skarpretterens tillæg, søren skrivers løn, barberens løn, to 
landskylde dragere og landfogedens kostpenge. soldaternes 
antal var i øvrigt på alle kongelige skanser 3 korporaler og 
30 menige. 

det siger sig selv at det med den styrke var umuligt at 
forsvare sig mod sørøveri og fjendtlige overfald. i regnska-
bet er også en fortegnelse over huse, nøster, 1 båd, samt 
vægt, mål og materialer tilhørende handlen. båden som 
kaldes last- og ladningsbåd var på 7 bord og med 6 årer. 
dette lader formode at skibene lå for anker i havnen. der var 
ingen skibsbro de kunne ligge ved. Handelsmonopolet var 
bestandigt truet af smughandel. i 1740 opkøbte hollandske 
hvalfangerskibe tran og strømper på øerne og det danske 
orlogsskib blaa HeYren jagtede smuglerne. På vaagø 
blev hollandske smuglere pågrebet i 1756 og 1769, men det 
var med de få ressourcer nærmest umuligt at komme smug-
leriet til livs.4

Prospekt af Torshavn med fregatten SØRIDDEREN, tegnet af K. Benstrup 1720. Kort- og Billedsamlingen, Det kgl. Bibliotek.
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Handelen i den florissante periode
i 1750-erne var der god fremgang i omsætningen af de strik-
kede hoser. befolkningens indtjening og monopolhandlens 
økonomi var i høj grad afhængig af de uldne strømper, som 
udgjorde omkring 2/3 af værdien af eksportvarerne. strøm-
pestrikningen var en effektiv måde at udnytte ulden på. i 
forhold til anden fremstilling var der næsten intet spild og 
et par strikkede hoser af færøuld var af høj kvalitet og fandt 
let afsætning i danmark og norge, hvor uldens vandafvi-
sende og isolerende evne var skattet af søfolk og andre som 
måtte døje med vind og vejr. den danske hær og flåde var 
fast aftager af strømper, hvilket gav en stabil afsætning, men 
efterspørgslen voksede og strømperne fandt også afsætning 
i udlandet, især i Holland.

ved den første folketælling 1769 var øernes befolknings-
tal 4.773 personer. i 1763 fik det almindelige Handelssel-
skab koncession på monopolhandlen på grønland, island 
og færøerne. storkøbmanden og direktør i det almindelige 
Handelsselskab, niels ryberg, fik kongelig særtilladelse til 

at benytte færøerne til transithandel med te, spiritus, tobak 
og hamp mellem amerika og england. ryberg byggede i 
1767 et magasin i frederiksvaag og transithandlen gik glim-
rende, da nordamerikanerne på den måde kunne omgå de 
britiske toldlove. sommetider lå der en halv snes skibe i 
torshavn, hvor man kun var vant til at se Handlens skibe. 
ryberg arbejdede på at selskabet ikke skulle engagere sig i 
handel på guinea, men koncentrere sig om de nordatlanti-
ske øer. Han var dog ikke populær blandt embedsmændene 
i torshavn og de frabad sig, at han overtog handelsmonopo-
let. i 1774 ophørte det almindelige Handelsselskab og dets 
aktier indløstes af staten. administrationen af den færøske 
handlen blev derefter forenet med den islandske og finmark-
ske handel og i 1781 blev alle tre handler sammenlagt med 
den grønlandske under navnet den kongelige grønlandske, 
islandske, finmarkske og færøske Handel. men den island-
ske handel ophævedes 1787 og den finmarkske året efter, 
så resultatet blev den kongelige grønlandske og færøske 
Handel ledet af en direktion. rybergs transithandel blev ved 
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afslutningen af frihedskrigen i amerika og på grund af briti-
ske toldnedsættelser ikke længere rentabel og han stoppede 
sine aktiviteter i 1788. niels ryberg havde foruden handels-
virksomheden også søgt at fremme fiskeriet med to skibe, 
og oplært færinger i at producere klipfisk, en efterspurgt 
vare såvel i københavn som i sydeuropa, men disse aktivi-
teter blev også indstillet og et færøsk havfiskeri kom først i 
gang hundrede år senere.

den kongelige færøske monopolhandel fungerede med 
direktion bedre end tidligere, men handlen gav staten tab og 
der var oparbejdet en betydelig gæld. en kommission skulle 
nærmere undersøge hvorfor og anbefalede i 1790 at give 
handlen fri fra 1796. vel vidende hvad det kunne betyde, 
ansøgte et flertal af færinger kongen om en fortsættelse af 
monopolet. fra østerø skrev befolkningens repræsentanter: 
Hele Østerø står som en mand og rådfører sig hos kongen at 

Kort over Torshavn tegnet af søløjtnant Rasmus Juel 1710. Kort- og Billedsamlingen, Det kgl. Bibliotek.
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afbede fri handel, da vi fattige indbyggere ej kan vente an-
det end ulykke derved…. resultatet blev at monopolet opret-
holdtes og den kongelige grønlandske og færøske Handel 
fortsatte. Handlen satte nye takster i aug. 1790 og fra 1801 
blev taksterne regulerede hvert år. i københavn stod en an-
sat købmand for indkøb af varer til færøerne. Han var også 
pakhusforvalter og kasserer. de færøske varer blev sendt 
på auktion på børsen, men de gjorte bud skulle godkendes 
af direktionen. På tinganes i torshavn lå Handlens gamle 
krambod og adskillige gamle og nye pakhuse. Handelsfor-
valteren modtog varerne fra københavn til udsalg og købte 
varer til skibenes returlast. trælaster blev lejlighedsvis hen-
tet i norge af Handlens skibe. klager over manglende leve-
rancer undgik man ikke og fra 1765 var der jævnligt klager 
over for små kornleverancer og mangel på tømmer.5

for årene 1790-1802 er bevaret handelsforvalterens op-
gørelser over indkomne og udgående laster til torshavn. 6 
der ses to former for indgående laster: dels kornlaster og af 
og til en trælast, dels laster med et rigt udvalg af købmands-
varer. skipper jens n. mariager med skibet jubelfe-
sten, ankom 6/10 1790 fra københavn og isefjorden med 
en sammensat last bestående af 240 tdr. byg og dertil bilæg-
gerovne, kværnsten, fransk vin, københavnsk kornbrænde-
vin, spansk salt, fransk salt, hvide ærter, byggryn, boghve-
degryn, havregryn, messingtråd, knappenåle, skonrogger, 
skibsbrød, tobak, ordinære herresko, finere ditto, drengesko, 
almanakker, kingos salmebøger, luthers katekismer, Pont-
oppidans forklaringer, søm, jerngryder, splitter, båndstager, 
staver, kardemomme, muskat, skrivepapir, hornkamme, bol-
ster, lærred, tobakspiber, hvid og kulørt tråd, bly, bøssekrudt, 
200 spil kort og en hel del mere. forskellen på værdien af 
kornladninger og købmandsladninger var markant. en korn-
ladning var prissat til omkring 4.000 rdlr., mens værdien af 
købmandsladningen var på knap 11.000 rdlr. en trælast som 
jubelfesten indkom med i august 1791 fra drammen 
var prissat til 1.061 rdlr. besejlingen blev klaret af tre skibe, 
nemlig jubelfesten, galeasen elisabetH skipper 
Hans Hellesen samt briggen fortuna, skipper søren n. 
mariager. de udgående færøske laster bestod af hoser, dvs. 
strikkede strømper af forskellig slags, samt tran og saltet 

og tørret fisk. Hoserne var langt de værdifuldeste og vær-
dien af enkelte udgående laster nåede op på 13.000 rdlr. i 
1791 indkom 7 laster til torshavn og der afsendtes 5 laster. 
sammenlagt var værdien af de indkomne laster i torshavn 
43.651 rdl. mod udgående 28.661 rdl. skibene kom i april 
og begyndelsen af maj, gik retur i maj og kom tilbage i juli 
og august, for at returnere til københavn i september og ok-
tober og lægge op for vinteren. der blev sejlet 6 – 7 rejser til 
og fra færøerne årligt. enkelte returrejser foregik i ballast, 
fordi der ikke var ladning. i 1800 blev besejlingen vareta-
get af andre skibe, nemlig julia , som lastet indkom 26/5, 
anna maria, som lastet indkom 28/5, afsejlet 21/6, igen 
indkom 31/8 og afsejlede 9/10, CatHarina margare-
tHa indkom lastet 25/8, afsejlet lastet 23/9, samt tHetis 
indkom lastet 3/9. 

en ny uldvare dukkede op i disse år. På sin rejse fra tors-
havn d. 9/10 1800 havde anna maria foruden 21.000 
par hoser også 280 forskellige trøjer om bord. strømpetil-
virkning betaltes på dette tidspunkt bedre end noget andet 
arbejde på øerne, bortset fra enkelte håndværk som tømrer 
og smed. en ferm pige kunne strikke 1,5 par strømper på 
en dag. strømpe- og trøjestrikkeriet betød øget fårehold og 
agerbruget gik tilbage.7

Bygninger i København
den kongelige færøske Handels pakhus lå i 1700-årene 
ved indsejlingen til frederiksholms kanal på venstre side. 
i 1767 brændte Chr. d. iv.s bryghus, som lå på slotshol-
mens sydvestlige hjørne lige over for færøske Pakhus. efter 
branden valgte man at bygge et nyt bryghus på den anden 
side af kanalen, hvor det færøske pakhus lå. det var for-
faldent, og blev nedrevet i 1768 af landetaten og samme år 
blev grunden overdraget til bryggerlauget, der opførte kon-
gens bryghus. en kort periode blev de færøske varer oplagt 
i det schimmelmanske sukkerrafinaderi ved knippelsbro, 
men i 1772 flyttede den kgl. færøske Handel ind i et ny-
opført mindre pakhus på slotsholmen lige ved siden af det 
genopførte gamle bryghus, som fremover blev anvendt som 
magasin. dette færøske pakhus eksisterer den dag i dag og 
benyttes af udenrigsministeriet og trafikministeriet som et 
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stort mødelokale. Postbesørgelsen til og fra øerne foregik 
med skibene og i 1801 blev en postkasse til breve til færø-
erne opsat ved den kongelige handelsbod. 

På grønlandsk Handels Plads opførtes i 1767 af murer-
mester j.C. Conradi et stort muret pakhus. bygherre var det 
almindelige Handelskompagni, som havde koncession på den 
nordatlantiske monopolhandel. bygningen blev først kaldt 
det islandske pakhus og siden det grønlandske pakhus. da 
handelskompagniet ophørte, overtog den kongelige grøn-
landske Handel pakhuset og i 1810 føjedes et mindre nyt 
pakhus til. den kgl. grønlandske Handel brugte dog selv kun 
en beskeden del af det store pakhus, som havde 5 etager med 
hver 4 lofter på de fire nederste og 2 på den øverste etage. 
de fleste lofter blev udlejet til de kongelige kornvarers op-
bevaring samt til de af byens grosserer og købmænd, som 
handlede med korn.8 

En udfordring af monopolet
andre skibe end Handlens ankom til torshavn og færøerne. 
i 1806 ses f.eks. at foruden Handlens tre skibe fik to andre 
skibe sundhedsattest for at anløbe øerne. det var skipper 
Hans jensen schruld med elisa og skipper Henrich Prott 
med Carel. de fremmede skibe var typisk ballastede. 

skibsfarten respekterede stort set monopolet,9 men i 1805 
havde den erfarne skipper, tidligere skibsfører for Handlens 
skib tHetis, Poul nolsøe fra suderø, købt et skibsvrag og 
sat det i stand og begyndte som den første færing at sejle i 
fragtfart med eget skib. nolsøe var dermed nærmest dømt til 
at bryde monopolet. i august 1806 blev han tiltalt for urigtig 
omgang med sine skibspapirer og fik af handelskammeret 
ordre til, at holde sig fra handelsfart på færøerne. efterføl-
gende blev han anklaget for at have foretaget ulovlig handel 
og blev dømt til under ed at udskibe sine ulovligt indførte 
varer eller at betale en bod på 735 rdl. 

skipper nolsøe valgte at aflægge eden, men dermed var 
sagen langt fra ude af verden. tværtimod skulle denne sag 
vise sig at blive en alvorlig udfordring af Handlens monopol. 
nolsøe appellerede sagen til højesteret i københavn og gik 
derpå til modangreb på embedsmænd på øerne. Han skrev 
til rentekammeret og grev reventlow, at forvalter Hilcker 
sendte varer og penge til at købe trøjer for og at forvalter 
mørch og kaptajn løbner m.fl. købte tusindvis af trøjer. vi-
dere klagede han over at sagen mod ham var rejst på blotte 
formodninger, idet der intet bevis var mod ham. Han frem-
førte, at indbyggerne længe havde klaget over mangler ved 
Handlens varer og deres slette kvalitet og fremhævede, at 
suderøs beboere på landstinget havde begæret frihandel på 
deres ø. nolsøes næste træk var, at rejse rundt på øerne for 
at „stemme almuen imod den kongelige enehandel”. Han 
sammenkaldte alle bygdelaug til et møde i torshavn 25/8 
1806 og hensigten var at sende en deputation til kongen i 
københavn for at ansøge om en bedre indretning af handlen. 
ifølge kommandant løbner og lagmand Hamershaimb ud-
nyttede nolsøe utilfredsheden med handels- og kornpriser. 

nolsøe fortsatte sit angreb på monopolet med at kræve 
tingsvidneforhør, hvor han ville have oplyst at smughandel 
i lang tid havde eksisteret på færøerne. videre angav han 
sysselmand john Christensen på strømø for at have solgt 
adskillige varer uden om Handlen. en undersøgelse af sys-
selmanden viste dog at der ikke var meget at lægge ham til 
last, men vidner hævdede at smughandel i lang tid havde 
fundet sted i torshavn. sysselmand Christensen svarede 
igen og anklagede nolsøe for at have oplag og udsalg på 

Maleri af pakhuse og både ved Kgl. Grønlandske Handels Plads 
1818, udført af N.J. Bredahl. Maleriet findes på Københavns 
Museum.
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Fotografi af Frederiksholms Kanal med det bevarede Færøsk Pakhus. Foto: Ole Mortensøn.
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suderø og norderøerne af de varer han over for retten ved 
ed havde lovet at sejle bort med. skipper nolsøe brugte også 
latterliggørelse i sin kamp mod embedsmændene, idet han 
havde forfattet en smædevise om adskillige embedsmænd. 
Han mentes at have støtte fra en præst på suderø og fra sin 
bror handelsbetjent jakob nolsøe. trods besvær lykkedes 
det skipper nolsøe at få tilladelse til at afsejle til køben-
havn. to personer havde inspiceret hans skib, men fandt in-
gen ulovlige varer. 

ankommet til københavn i juli 1807 anmodede han 
ufortrødent Handlens direktion om en fragt hjem til færøer-
ne. På toldboden lå beslaglagt 226 trøjer som nolsøe havde 
med hjemmefra. dem ønskede han udleveret. da han hurtigt 
fik afslag, ansøgte han kronprinsen om at få fragt hjem og 
få trøjerne udleveret. snart måtte direktionen til sin store 
overraskelse erfare, at kronprins frederik havde føjet skip-
per nolsøe, dog skulle sagen udvirkes på en måde, så „ad-
ministrationen ikke kompromitteredes”! desuden modtog 
rentekammeret ordre fra kronprinsen om at taksten på byg 
skulle nedsættes p.g.a. den nød der frygtedes i den kom-

mende vinter samt om at sende en” indsigtsfuld, redelig og 
nidkær mand” til færøerne for at indsamle fornødne kund-
skaber. dette var en slet skjult anklage mod embedsmæn-
dene i torshavn. 

med hensyn til Poul nolsøe havde kronprinsen intet imod 
at hans oprørske adfærd imod øvrigheden blev undersøgt. 
mest bemærkelsesværdigt var kronprinsens syn på forbedrin-
ger af færøernes kår. Han anså frihandel som det vigtigste 
skridt og dernæst at folk på de kongelige godser skulle blive 
arvefæstere eller selvejere. Poul nolsøe havde med sin uku-
elighed slået et stort hul i monopolhandlen og han fik oven i 
købet den triumf, at bringe kronprinsens ordre om nedsættel-
se af bygtaksten til torshavn. fremtiden tegnede lovende for 
frihandel. imidlertid kom krigen med england i vejen for så-
vel kronprinsens reformønsker som Poul nolsøes frihandels-
bestræbelser. nolsøe blev selv et offer for krigen, idet han på 
en ny rejse til københavn blev opbragt og ført til london. Her 
blev han anset for en nyttig mand, og admiralitetet gav ham 
et nyt skib, hvormed han i 1809 forlod england, men skib og 
besætning forsvandt undervejs til færøerne.10

Gouache af H.W. von Haffner af Christianshavn med Wilders Plads, Krøyers Plads og Grønlandske Handels Plads år 1776. Kort- og Bil-
ledsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.
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Trængselsårene 1807 - 1814
da krigen med england brød ud i 1807 blev forbindelsen 
såvel til norge som til færøerne, island og grønland over-
ordentlig vanskelig. den færøske og grønlandske handels-
kommission gjorde sig overvejelser over hvordan forsynin-
gerne kunne sikres. mens der var dårlige udsigter til at få 
kolonierne i grønland forsynet på grund af engelske kaper-
skibe langs norges kyst og engelske hvalfagerskibe under 
grønland, så var undsætning af færøerne mulig, men man 
måtte assurere alle de skibe, som skulle befragtes. 

briternes udstationerede orlogsskibe i kattegat og ved 
de sydnorske kyster og kaperskibe i kattegat og vesterhavet 
gjorde fragtsejladsen meget risikabel. skib efter skib blev 
opbragt og skipper og mandskab måtte vandre i engelsk 
fangenskab, hvor forplejningen lod meget tilbage at ønske. 
også to af Handlens skibe fredens forsvar, 30 kom-
mercelæster (kml) og anna maria 44 kml. blev snart 
opbragt af englænderne. 

i torshavn oplevede befolkningen i 1808 flere overfald 
af britiske orlogsskibe og kapere. den lille garnison overgav 
sig ved første lejlighed og alle våben blev bortført. dette 
udnyttede kaperskibet salomine kommanderet af den 
bebrillede tyske eventyrer, baron Hompesch. besætningen 
røvede og udplyndrede Handlens pakhuse og bortførte alle 
varer, 37.544 par strømper, 9.916 trøjer samt tran, tælle og 
fjer og alle kontanter.11 også private og kirken blev udsat 
for udplyndring af sølvtøj, bordservice, linned og klæder. 
Hompesch blev senere af admiralitet i england fradømt det 
røvede gods, og den danske konsul i london fik frigivet 
størsteparten af de penge, som var indkommet ved auktio-
nen over røvergodset. Plyndringerne var slemme, men værst 
var det, at den danske skibsfart blev så godt som stoppet af 
englænderne. Hungersnød var en aktuel trussel. 

Handlen måtte søge andre skibe og sejlruter end fra kø-
benhavn via øresund, kattegat og skagerrak. fanøs bebo-
ere havde mere end 100 års tradition for fiskeri, hvalfangst 
og sælfangst i nordhavet, og da den engelske sømagt truede 
med helt at afbryde forbindelsen til færøerne, blev fanøs 
skippere opfordret til at sejle med de livsnødvendige korn-
laster. nordbys kromand, niels jakobsen, var skibsreder og 

blev af direktionen kommissioneret til at sørge for at skaffe 
skibe til farten på torshavn.12 Han indkøbte på Handlens 
vegne 3 skibe i forsommeren 1808: WilHelmina fre-
derikke, de jonge jakob og venskab og de nå-
ede alle til torshavn med deres kornlaster. de jonge ja-
kob blev dog opbragt på vej hjem.

En sømand beretter
styrmand søren nielsen rasch, fanø, foretog i krigsåret 
1808 et par rejser for færøsk Handel.13 Han skriver: Imid-
lertid åbnede sig en ny udflugt for mig ved at lade mig enga-
gere med en af direktionen for Den grønlandske og færøske 
Handel købt jagt WILHELMINA FREDERIKKE, der forhen 
tilhørte skipper Mathis N. Svarrer og nu førtes af ham og 
jeg som styrmand for månedlig hyre 16 rd., og i tilfælde af 
opbringelse den fulde hyre, så længe jeg returnerede tilbage 
til hjemstedet, alt beskrevet og verificeret af birkedommer 
Nørup (1765 – 1817) og Direktionens kommissionær hr. Ja-
cobsen paa Fanø. D. 10. maj ankom jeg med 3 mand ombord 
i skibet, modtog derefter en ladning byg og adskillige andre 
varer, bestemt til Færøerne, havde ombord som passager, hr. 
pastor P. Sørensen, ordineret præst til Norderøerne, afgik 
fra Fanø d. 1. juni. Derefter fortsatte rejsen uden at antræffe 
fjendtlige til Færøerne. D. 26. juni anløb vi Qvalbye fjord, 
såsom vi just anløb som kendingssted de 2 store Dimon, og 
formedelst vindens ustadighed og strømmen kontra søgte vi 
ankerplads under Suderø. Og da det blev os betydet, at et 
engelsk orlogsskib havde i Torshavn taget fæstningen i be-
siddelse og røvet flere varer og effekter fra de fattige indbyg-
gere, opholdt vi os der så længe, vi ved brev-kommunikation 
kunne vorde underrettet fra handelsforvalter hr. Mørck, og 
da bemeldte orlogsskibs chef, hans grevelige excellence, hr. 
generalløjtnant v. Hompex ikke sparede kirken og de fattiges 
liden formue, måtte man befrygte at sejle dertil. 

Vi erholdt straks pr. stafetbrev, at vi uden ophold måtte 
forsejle til Torshavn for at forebygge den store hungersnød, 
man med gysen så i møde, og fare for fjendtlige var så vidt 
forbi, da erobreren af fæstningen og byen allerede var af-
sejlet derfra. Men da vi ifølge bemeldte brev ville afgå, blev 
vi stoppede af derværende hr. pastor Schroder og syssel-
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manden på de grunde og under det påskud, at Suderøernes 
beboere først ville af ladningen udtage den del, der efter 
folkemængden kunne tilkomme dem. Vi måtte da efter anført 
rekvisition udlosse 55 1/3 td. byg, der var den andel Suder- 
øernes beboere kunne tilkomme, ca. ¾ skp. til hver person. 
Efter at udlosningen var foregået, fik vi efter anmeldt sø-
protest af hr. pastor Schroder og sysselmanden lovformelige 
dokumenter i hænde til betryggelse for lastens brækning 
og udlevering af det kvantum byg, de pro qvota kunne til-
komme, som også et brev at forevise i tilfælde, at vi skulle 
antræffe storbritaniske krigsskibe, med bøn om frigivelse og 
forskånelse fra at være opbragt, som og tillige et brev til hr. 
handelsforvalter Mørch med anførte grunde. 

D. 4. juli afsejlede [vi] fra Qvalbyfjord med lods, fort-
satte til Torshavn, hvor vi næste dags eftermiddag ankom på 
reden, straks efter udlossede ladningen. Derefter, d. 11. juli, 
ankom på reden en engelsk brig, kommanderet af kaptajn 
Ch. Bøy, han erklærede os straks som prise, og i den an-
ledning blev hejst det engelske flag på toppen. Næste dagen 
på anmodning og bøn af kommandant Løbner samt Øens 
flere embedsmænd forestillende ham, at de således ej kunne 
vente mere understøttelse fra moderlandet, når dette skib 
straks blev erobret. De måtte da bukke under for hungerens 
og manglers sværd! og således berøves den hjælp, de kunne 
forvente fra Danmark. Dette bevægede ham til at frigive 
os, til endmere betryggelse for anden britoniske krigsskibe 
meddelte han os et lejde eller fripas med, at også de ville re-
spektere hans frigivelse, på grund af at vi blot måtte bringe 
levnedsmidler dertil uden at tage ladning tilbage til Dan-
mark. D. 13. afgik han derfra.

Nogle dage efter indtog vi desuagtet en ladning af tran, 
talg og uldne varer for direktionens regning, hvormed vi d. 
21. forlod Færøerne og holdt søen til d. 10. aug., [da vi] 
arriverede lykkelig til Fanø uden at antræffe et eneste fjendt-
ligt skib. [Vi] udlossede der ladningen, og efter at skibet var 
istandsat, begyndte vi atter at indtage ladning, bestemt til 
Færøerne, bestående af gargeson, hvormed vi d. 26. sept. var 
sejlfærdige og gik til søs, men vinden kontra og stormende, 
så vi igen næste dagen anløb Fanø, gik atter ud d. 30., men 
vinden igen vestlig, så vi anløb Lister dyb. D. 12. okt. fortsat-

tes rejsen derfra i flere dage med forskellige vinde og storm, 
der forårsagede, at skibet blev læk og pumperne uklar, vi 
pumpede byg ud i stor mængde og med stort besvær, der 
foranledigede os til at søge Norge, anløb det på højden af 
Bocken [Boknfjord ved Stavanger], men ingen lods kom ud 
til os, vi måtte således holde søen, og når vinden tillod det, 
søge ind under landet for at komme i havn, men ingen lods 
var at se, sluttelig var de bange for at komme ud, anseende 
os for et engelsk besat skib, vi måtte således med største fare 
holde søen, anløb landet, så ofte vi fandt det muligt, til d. 
31. okt. antraf os et hollandsk smak-skib og i følge med ham 
anløb vi landet Carine Ejland [antagelig Karnø], hvorfra vi 
fik lods ombord, der bragte os i havn. Næste dagen fortsatte 
rejsen til Carisund, og d. 1. nov. ankom vi til Stavanger. Vi 
var nu nødsaget til at gøre protest for skib og ladning ved ha-
vari, antog som kommissionær hr. agent I. Kjællund. Deref-
ter udlossedes ladningen for at konserveres samt skibet som 
og takkelagen efterset, hvormed vinteren gik til ende. 

næste forår kom jagten velbeholden til torshavn, men 
på rejsen tilbage blev den i norge opbragt af en kaper og 
søren nielsen rasch blev ført om bord i kaperfartøjet, mens 
jagten slap bort og kunne fortsætte rejsen til sønderho. styr-
mand rasch kom i land i norge og derfra velbeholden hjem. 
kaperen viste sig i øvrigt at være dansk – fra flensborg – 
og opbringelsen fik et retsligt efterspil for kaperkaptajnen. 
styrmand rasch gjorde i 1809 endnu en rejse til færøerne, 
denne gang med en af Handlens galeaser.

forbindelsen til færøerne blev altså ikke afbrudt, men 
af de fem afsendte ladninger i 1808, nåede kun de tre på 
tilsammen 1.364,5 læster korn frem. der blev vareratione-
ring på færøerne. lagmanden skrev i september 1808, at 
tumult og uorden var stedse tiltagende, bl.a. havde der været 
et større opløb, da det sidste kornskib kom i havn. til gen-
gæld var den sygdom som havde grasseret året før standset, 
og kornavlen var faldet godt ud. i 1809 befragtede Hand-
len to fanø-skibe, som begge blev opbragt. også Handlens 
skibe venskab og WilHelmina frederikke blev 
opbragt i 1809. Handlen fortsatte med imponerende stæ-
dighed sine skibsindkøb, så øerne kunne få de nødvendige 
forsyninger. den nyindkøbte William omdøbt til tors-
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Havn blev opbragt på første rejse og ført til göteborg. to 
fanøskibe indkøbtes så, anna maria og frue mette. 
den sidstnævnte blev opbragt 12/10 ved shetland, mens den 
førstnævnte nåede frem og tilbage. Handelskommissionen 
fandt også på råd til at forsyne grønland, idet man benyttede 
en flensborgsk brig diana, som sejlede fra archangelsk til 
grønland. i oktober 1809 meldtes om en last korn klar til 
afskibning fra Århus til færøerne, „men intet skib kan er-
holdes”. et lyspunkt i 1809 var det, at ingen fjendtlige skibe 
havde været i nogen af havnene på øerne.

den danske konsul i london, Wolf, arbejdede på at in-
formere briterne om de forsyninger som beboerne i grøn-
land og på færøerne nødvendigvis måtte have. i 1810 blev 
skibene Haabet og anna dorotHea assureret. fra 
juli blev skibe til færøerne og grønland forsynet med pas 
og der blev sat fuldbefarne matroser fra flåden om bord i 
disse skibe. beholdningen af kornvarer i marts 1810 rakte 
kun nogle måneder frem. færingerne sad dog ikke med 
hænderne i skødet. beboerne på suderø ønskede søpas til at 
sende en storbåd til england. bag ansøgningen var handels-
betjent jakob nolsøe. i september forlød det at kornvæk-
sten havde været mådelig, men heldigvis havde der været en 
god grindefangst på norderøerne, hvilket havde forebygget 
den værste nød. redningen blev dog de diplomatiske be-
stræbelser, som lykkedes. briterne godtog de nye passer til 
grønland og færøerne og opbringelserne af Handlens skibe 
ophørte. skibene anna maria af fanø, najaden og 
den nYe jubelfest var i de følgende år i fart på øerne.

Handelens skibe og pakhuse i efterkrigstiden
efter 1814 var norge tabt og staten gået fallit. englandskri-
gen havde også givet Handlen store tab og først i 1820-erne 
kom den nogenlunde på ret køl.14 en slup til fart mellem øerne 
blev bygget i 1825 og fik navnet torsHavn. dermed var et 
længe næret ønske om en skibsforbindelse opfyldt. beboerne 
også fra de fjerneste øer som suderø og mykines havde indtil 
da selv foretaget de lange og farefulde rejser i åbne både ind 
til kramboden. samme år købtes skibet HeCtor, som målte 
50 kml og skibet aurora, 59,5 kml. endnu et skib kom til 
i 1837, Havfruen. Handlen var selvforsikrende, idet 2% 

af skibenes værdi betaltes i skibsassurance ved hver ud eller 
hjemrejse. fra 1830 oprettedes en pensionskasse.

krisen i 1820-erne resulterede i mange fallitter i de kø-
benhavnske handelshuse. det var slut med byens tid som 
international handelsby. kun få store sejlskibe var at se i 
havnen og mange pakhuse stod tomme. det gjaldt også det 
grønlandske pakhus, hvor mange loftsrum var ledige. di-
rektionen nedsatte lejen, men det hjalp kun lidt. i stedet ryk-
kede i 1833 den kongelige færøske Handel ind som lejer og 
fik efterhånden god plads. de færøske pakhusrum var loft 2 
i første etage og i de følgende år overtog Handlen loft 2, 3 
og 4 i 1. etage, loft 4 i 4. etage og loft 2 i 5. etage. Hertil kom 
kælderrummene nr. 2, 3 og 4.15

Skibsfarten i 1800-årene
indtil 1836 foregik al handel via torshavn, men dette år op-
rettedes en handelsstation i tværaa på suderø, i 1838 en ditto 
i klaksvig på bordø og 1839 en station i fosaa i vestmanna 
på strømø. alle nye stationer eller etablissementer stod i for-
bindelse med torshavn, hvorfra varerne fordeltes. Handlen 
var i fremgang. de ansatte var handelsforvalter og 11 un-
derbetjente i torshavn, to betjente i tværå, to ditto i klaks-
vig og to i fosaa. i 1830'erne havde Handlen fire skibe, der 
sejlede i den færøske handel. navnene var merCurius, 
aurora, Havfruen og HeCtor. Handlen foretrak at 
holde de samme skibe i fart, men måtte af og til chartre andre 
skibe og købe nye til erstatning for de gamle udtjente eller 
havarerede. i 1845 fik man den 56,5 læster store skonnert-
brig nePtunus. Året før havde bl.a. en hukkert været i 
brug. skonnerter og brigger og enkelte jagter var i brug. når 
skonnerten var populær, skal det sikkert ses i sammenhæng 
med de meget omskiftelige vejr- og vindforhold i området i 
sejlsæsonen. denne begyndte alt efter vejrforhold i slutnin-
gen af februar eller begyndelsen af marts og den ophørte i 
oktober eller november. rejsen til og fra færøerne varede 
7 – 14 dage i ekstreme tilfælde tre uger. lad os følge den nye 
skonnertbrig nePtunus som i 1845 gjorde fire rejser. den 
blev ekspederet 12/4 ved bryggen i københavn, hvorfra den 
afsejlede 14/4. nePtunus ankom til færøerne 27/4, udlos-
sede i torshavn og afsejlede 16/5 og anløb atter københavn 
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26/5. den næste rejse havde datoerne 7/6, 8/6, 21/6, 4/7 og 
13/7. tredje rejse havde datoerne 26/7, 27/7, 4/8, 20/8 og 
30/8. sidste rejse 15/9, 17/9, 7/10, 12/11 og 30/11. antallet 
af rejser var i perioden fra 1833 startet lavt med otte, men 
alle de følgende år frem til 1852 lå gennemsnittet på 13-14 
årlige returrejser københavn − færøerne. enkelte år havde 
særligt mange rejser: 1844: 17, 1850: 16 og 1851: 17 rejser.16

Skibenes laster
de udgående laster var sammensat af kornvarer, brød og mel 
samt et omfattende katalog af diverse købmandsvarer. Jeg 
underskrevne Rort Knudsen førende den Kongelige færøske 
Handels Skonnert nePtunus nu seilfærdig liggende her i 

Kiøbenhavn, for med den første gode Vind, som Gud forle-
ner, at afseile til Thorshavn paa Færøe…. nePtunus med-
førte i 1854 på sin første rejse fra københavn 23/3 rug, malt, 
byg, skonrogger, gryn og ærter, en stor portion brændevin, 
lidt rom, franske vine, eddike og lidt genever. under urte-
kram nævnes gryn, krydderier, kaffe, kongo-the, kridtpiper, 
propper, sennep, rigabalsam, stivelse, svesker. sukker var en 
stor post med dansk sukker, melis, kandis, puddersukker fra 
st. Croix, sirup og havanna-sukker. andre poster var sten-
tøj, lertøj, glasvarer, havefrø, papir, linegods, lak og sæbe, 
tobak, hatte, almanakker og bøger, krudt samt bådetømmer 
som stævntræ og køltræ. isenkrammet var omfattende med 
stål, bly i klumper samt en lang liste omfattende blyantspen-
ne, briller, skobørster, file, fingerbøl, lygter, jerntråd, kalk-
koste, diverse hagl, fyrtøjer, grifler, bor, høvljern, huggejern, 
knapper, foldeknive, spiseknive, hængelåse, lamper, synåle, 
stoppenåle, pander, sakse, fjedre, savblade, bilæggerovne 
og meget andet.17 man kan forestille sig det store arbejde 
det har været at fremskaffe, emballere og stuve disse ladnin-
ger af vidt forskellige materialer som 18 bilæggerovne, 32 
æsker kirkeoblater, 10.000 nellikesøm, 1.400 propper, 300 
fingerbøl, 60 mindre ølglas osv. osv. konnossementet var 
et helt katalog med 28 sider. godset var til Handlens kram-
bod og andre handlende på færøerne. f.eks. var al vinen 
til købmand Hagen. desuden medførtes det såkaldte sen-
dingsgods, som var privat. det var især øvrighedspersoner 
og handlende som kunne tillade sig den luksus at bestille va-
rer i københavn, folk som amtmand dahlerup, pastor krog, 
doktor Petersen, sysselmand müller, pastor djurhuus, for-
valter nielsen og bager restorff. det private gods omfattede 
alt fra byg, smør, øl og havefrø til champagne, chokolade, 
skinke, klæde, røgtobak og trykte sager. værktøj hørte også 
til bestillingsgods, f.eks. fik Zacharias joensen på koltur et 
stk. knibtang og fem store øksejern. Hans Hansen i tofte fik 
en saltet kohud, og michael johannesens søn sammesteds 
havde bestilt et brokbånd. kirken på suderø havde bestilt to 
alterbøger, og kommandantskabet modtog en stor sending 
af våbenkjoler, felttrøjer, støvletter, felthuer og sabelkvaste. 
ladningen blev ved oplosningen i torshavn omhyggeligt 
kontrolleret af handelsforvalteren og krambodsbestyreren. i 

Foto af skibsfører Rörd Knudsen, skonnertbrig NEPTUNUS, 
Museet for Søfart, Helsingør.
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nePtunus ladning befandtes et par briller ødelagt, nogle 
glas brækkede samt noget fransk silke falmet og forligget. 
andre artikler havde mangler eller det leverede antal stemte 
ikke med konnossementets oplysninger.

returrejsernes konnossementer var mere overskuelige.18 
Jeg underskreven Rörd Knudsen førende den Kgl. færø-

ske Handels skonnert nePtunus, nu seilfærdig i Thors-
havn……bekiender herved, at have af Hr. Constitueret Han-
delsforvalter Kauffeldt annammet under Dækket i samme 
mit førende Skib, efterfølgende Varer; hvilke jeg lover ved 
min Reises lykkelige Fuldendelse, at aflevere til den admini-
strerende Direktion for den Kongelige grønlandske og færø-

Skibsportræt af Kgl. Færøsk Handels skonnertbrig NEPTUNUS, Museet for Søfart, Helsingør.

53



ske Handel i Kiøbenhavn. På sin hjemrejse påbegyndt 18/5 
1854 medførte nePtunus last bestående af tran, døglinge 
(næbhval) tran, fiskelever, talg, tørfisk, klipfisk og uldvarer. 
af uldvarer var 1.423 par strømper af forskellig art samt 
4.041 trøjer. det er værd at bemærke at de færøske strikkede 
trøjer nu var blevet vigtigste uldeksportvare. de blev strik-
ket med forskellige mønstre og i forskellige kvaliteter og 
indgik som fast del af sømandens beklædning i danmark. 
langt størsteparten af eksportgodset kom fra Handelens 
bod og dertil kom noget talg samt strømper og trøjer fra 
landskyldsboden. skibet medførte også en del returembal-
lage som tønder, pakkasser, sejldugssække og dunke. sen-
dingsgodset var ikke særligt omfattende, kun ti numre mest 
fjer og dun, eksempelvis fra skolelærer o. jespersen til sko-
magermester jacobsen to sække med gåsefjer. anderledes 
forholdt det sig med breve og pakker til københavn. der var 
i alt 114 numre. adressaterne ses at være foruden til folk i 
hovedstaden, til folk spredt i landet: køge, korsør, læsø, 
frederikshavn, tønder, faaborg, snoldelev, falster, apen-
rade, aarhus…..som nævnt havde nePtunus fire rejser 
det år og på anden rejse påbegyndt 14/7 optræder foruden de 
nævnte varer også fuglefjer. returgodset var denne gang lidt 
mere omfattende, bl.a. lodder af metal og jern til omjuste-
ring, brødbakker til lakering, tinlyseforme til omstøbning, 
lommeure til reparation. sendingsgodset omfattede bl.a. 
lammekød og sild, f.eks. sendte betjent H. Christiansen til 
skomager Christiansen et bundt småfisk. På den tredje og 
fjerde rejse påbegyndt henholdsvis 11/9 og 30/11 var uldtø-
jet helt forsvundet. tørfisk omfattede i øvrigt kategorierne 
rodtskiers, langer, platfisk og skindfisk.19 Hertil kom klip-
fisk. fjerde rejse havde en enkelt tønde fjer. uldvarer og fjer 
var tydeligvis sæsonbestemte. 

af udredningsregnskaberne fremgår det hvem Handlen 
fik varerne fra i københavn.20 under overskriften „Provisi-
ons sorter”, nævnes de større firmaer: mæglerne gissing & 
eckmann, brændevinsbrænder a. schmidt, grosserer Carøe 
og Co, grynhandler lichtenberg, kornhandler j. nielsen, 
møller Wieck, bagermester th. Piper, Halberstadt og Co, 
C.f. Zeuten og Co, H. foss, brandt og Co. de små leveran-
dører ses også, f.eks. indkøbtes fra gyldendalske boghandel 

800 almanakker og fra schumbothes boghandel 125 abC-
er. skibsregnskabet for nePtunus omfatter de varer, som 
indkøbtes til skibet. de kom fra rebslagermester richardt, 
fra grosserer Holm og sønner og fra grønlandske Handel 
og bestod af trosser, liner, diverse garn, hyssing, takkelgarn, 
flagline, logline og sejldug. for hver rejse blev der udleveret 
en favn bøgebrænde til kabyssen, og når det var nødvendigt 
lys tran til lamperne. kasserede sejl som et stk. skonnertsejl 
112 kvadratalen og et stk. klyver 68 ditto alen blev omhyg-
geligt afleveret til forvalter fogh i københavn. samme per-
son udleverede de materialer, som skulle bruges ved skibets 
reparation på tømmerpladsen, nemlig 12 pund brandgods 
eller gl. tovværk samt fire pund værk. om vinteren lå Hand-
lens skibe oplagt på Christianshavn og under oplægningen 
blev nødvendigt skibstømrerarbejde og rigningsarbejde 
udført. i vinteren 1846-1847 lå skibene på skibsværftsejer 
kaas’ plads. 

Auktionerne
de færøske varer blev solgt på auktion i københavn. varer-
ne, som kom med skibene, blev inddelt i grupper og partier, 
som solgtes for højeste bud. bud og købernes navne blev 
noteret. de varer som ikke blev solgt blev sat på en restauk-
tion og solgt efterfølgende. som regel afholdtes fire – fem 
årlige auktioner. i 1847 i januar, marts, juni, september og 
december. auktionen i marts var lille. auktioner over kasse-
rede brugsgenstande afholdtes af pakhusforvalteren. Hand-
len lod skam intet gå til spilde. det gjaldt f.eks. skibsprovi-
sionerne. de blev solgt, når de truede med at blive for gamle 
eller man havde for meget på lager. Provianten i skibene var 
skibsbrød, skonrogger, bankebyggryn, rugafharpning, gule 
ærter, saltet lammekød, saltet flæsk, mastesmør, skibsøl 
og brændevin. af udrustning solgtes jerndræg, gl. logliner, 
kobberkasseroller, sejldugssække, gl. itugåede metalhaner, 
spiseskeer og teskeer af tin ditto itu, stendunke, ballastbaljer 
med jernbånd, m.v. den sidste auktion afholdtes i september 
1858, men det var en restauktion. den sidste ordinære auk-
tion var i december 1856.21 

et kig i budgettet for 1855 viser at indtægterne ved salg 
af de færøske varer var ca. 55% af de samlede indtægter, 
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mens avancen på de solgte varer i færøerne var 45%. På 
udgiftssiden tegnede udgifter til handlens skibe og fragterne 
sig for 37%, udgifter til ladning og losning samt opbeva-
ring i københavn knap 7 % og lignende udgifter ved de fire 
kramboder på øerne 18,5%. lønudgifterne til personalet 
udgjorde i alt 27 % af udgifterne, fordelt med 14,5 % til 
det københavnske og 12, 5% til det færøske personale, men 
med den forskel at det i københavn drejede sig om syv heraf 
tre højt gagerede personer, bl.a. direktøren med 1.875 rdlr. , 
mens der var 18 handelsbetjente på færøerne.22 

Handlens ophør
embedsmændene på færøerne var langt fra ukritiske over 
for enehandlen og amtmænd som tillisch og Pløyen ønske-
de monopolhandlen afskaffet.23 gennembruddet kom med 
junigrundloven i 1849. den kom også til at gælde for færø-
erne og i 1852 blev lagtinget ved lov genoprettet. samme år 
blev det første trykkeri åbnet og exam. juris. niels Winther 
startede udgivelsen af en avis: færingetidende, hvor bl.a. 
monopolhandlen blev skydeskive for redaktørens kritik og 
det uden omsvøb blev sagt at Handlen var ensbetydende 
med dårlig forsyning. at ikke alle delte redaktørens hold-
ninger fremgik af en seddel opsat på forvalter nolsøes dør 
med en dejklat: Til Nils Vinter: Vogt dig dit Qveg Hovet at du 
ikke setter noget i Bladene som kan forstyre Folkeroligheden 
eller genere vores Aftoriteter og hvis du gjør det saa skal dit 
Hovet og din Graahat snart ligge paa Asgedyngen og din 
Krop ligge slynget omkring alle Værdens Jørner.24 

redaktør Winther lod sig dog ikke skræmme og han blev 
valgt som færøernes første folketingsmand. ved lov af 21/3 
1855 blev handlen på færøerne givet fri fra 1/1 1856 at reg-

ne. alle Handlens etablissementer med bygninger og vare-
lagre blev solgt. det foregik ved auktioner. ved auktionen i 
klaksvig i juni bød tobaksfabrikant bech i københavn højst 
og overtog alle bygninger for en pris af 6.210 rdlr. etablis-
sementet fosaa, vestmanhavn blev solgt under hånden til 
urtekræmmer a.C. øst i københavn, idet der var gjort uan-
tagelige bud ved de to afholdte auktioner. Prisen var 2.000 
rdlr. og for dette beløb overtog øst et beboelseshus, et pak-
hus, et tørvehus, en kælder, et nøst (bådehus), et tømmerhus, 
en tranbakke og en 26 alen lang lossebro samt de tilhørende 
grunde. salget af de tre etablissementer gav mindre end for-
ventet og figurerede som tab i balancen for den ophævede 
kgl. færøske Handel.

etablissementet torshavn var omfattende. ved auktionen 
var udarbejdet en trykt fortegnelse over alle ejendomme, i 
alt 25 stykker. 1) våningshuset, 2) mellembygning, 3) bryg-
gerhus, 4) pakhus blokkestuen, 5) lossebro m. vippestang, 
6) kælder m. tag, 7) skansepakhuset, 8) pakhus salen, 9) 
en tranbakke, 10) pakhus vægteboden, 11) pakhus søbo-
den, 12) gårdsrum, 13) thingnæsset, 14) en haveplads, 15) 
bakkepakhuset, 16) munkestuen, 17) det ny pakhus i frede-
riksvaag, 18) det gl. pakhus i frederiksvaag, 19) bræddeskur 
til kul, 20) stenpakhus, 21) nøst ved retteraaen 22) tørve-
hus i grinden, 23) nøst på strøen, 24) tovhuset i trøen, 25) 
pakhus på aalekjærs grund. den 21/7 1856 blev auktionen 
afholdt og en række bygninger blev solgt til folk i torshavn. 
købmand skibsted købte bakkepakhuset og munkestuen 
samt nøstet ved retteråen, bager restorff det gl. pakhus i 
frederiksvaag og pakhuset i aalekjær, bødker müller tov-
huset og nøstet på strøen samt Claus djurhuus tørvehuset 
i grinden. usolgt blev dog etablissementets vigtigste byg-
ninger, nemlig boligen med diverse pakhuse og lossebroen 
samt det nye pakhus i frederiksvaag. disse ejendomme køb-
tes efterfølgende af urtekræmmer øst til en samlet sum af 
13.000 rdlr. vilkårene for køb af Handlens etablissementer 
var i øvrigt ganske fordelagtige. ifølge realisationsplanen 
var det bestemt, at 2/3 af købesummen blev indestående i de 
solgte ejendomme mod forrentning af 6 % p.a. vurderingen 
af alle fire etablissementer løb op i 40.208 rdlr. i københavn 
blev lejen af et af lofterne i det store pakhus opsagt fra 1/1 

Færøsk uldsok fra 1700-tallet fundet i affaldslag ved udgravninger 
på Esplanaden i 2002. Foto: Københavns Museum.
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1856 og de øvrige lofter og kældre opsagdes efterfølgende 
indtil alt var opsagt i 1858.25

skibene blev solgt. der var dog tale om tre undtagelser. 
jagten fortuna, som var transportfartøj mellem etablis-
sementerne, blev 1856-57 benyttet til postpaket i sejladsen 
mellem færøerne og shetlandsøerne. det skyldtes et ønske 
fra færingerne om at sikre øerne forbindelse til omverden 
om vinteren, hvor sejladsen til københavn var indstillet. 
Post og rejsende skulle om vinteren med dampskib fra Ham-
borg til england og derfra videre til skotland og shetlandsø-
ene. Herfra klarede fortuna rejsen til torshavn. den 
blev efterfølgende i 1857 solgt under hånden til skibsfører 
andreasen, tidligere i Handlens tjeneste, for 3.000 rdlr. jag-
ten var vurderet af skibsbygmester bonnesen til 3.200 rdlr. 
den havde tidligere været stationeret i københavn om vinte-
ren. den anden undtagelse var jagten karen knutH som 
også var vurderet til 3.200 rdlr. den blev brugt til opmå-
lingsfartøj på færøerne og under treårskrigen var den brugt 
af marinen i eskadren på Hertugdømmernes østkyst. jagten 
blev 1856 overdraget til marinen. den yngste og bedste 
skonnert, nePtunus, overgik til kgl. grønlandsk Handel. 
den havde allerede i 1855 foretaget en rejse til grønland. i 
den grønlandske fart sejlede nePtunus til 1882. salget 
af skonnert Havfruen og skonnert HeCtor indbragte 
mindre end forventet.

Personalet var et andet stort spørgsmål i forbindelse med 
Handlens ophør. Personalet bestod af embedsmænd, som var 
kgl. udnævnte, nemlig 1. direktør konferensråd P. bentzen, 
2. direktør justitsråd l. swendsen samt sekretær og boghol-
der kancelliråd a.f.l. martin. de ansatte var b.n.P. fogh, 
pakhusforvalter, l.f. draskau, 1.assisten og C.W. Hansen 2. 
assistent. betjentene var: thorshavn : samuel H. debes, bog-
holder, Chr. olsen, konstitueret kontraskriver, H.Pauli jen-
sen, krambodsbetjent, Hans nolsøe, krambodsassistent, Hans 
Christiansen, konstitueret pakhusbetjent, joh. Peter olsen, 
konstitueret pakhusbetjent, niclas joensen, 1.drager og a.W. 
Poulsen, 2. drager, Henning Cortzen, formand v. Handlens 
pakhus, jacobæus, fiskebereder, j.a. gregesen 1.bødker og 
s.j. thomasen 2. bødker. tveraa : n.f. Petersen, konstitueret 
faktor, j. d. nolsøe, 1. betjent, j. joensen, 2. betjent, H.v. 

reinert 3. betjent. klaksvig: johan mortensen, faktor, Chr. 
thomsen, 2. betjent, Clement Högnesen, 3. betjent. skibs-
førerne var t.P. dahl, H.s. seistrup, r. knudsen og C.j. an-
dreasen. den sidste havde været ansat i 8,5 år. af ukendte år-
sager er personalet i fossaa, vestmanna ikke omtalt, men det 
bestod sikkert af tre - fire personer som i tveraa og klaksvig.

betjente og skibsførere var ifølge kgl. resolution pensi-
onsberettigede, når de havde tjent mindst 20 år, havde høj al-
der, eller var ramt af svagelighed. der blev brugt mange skri-
velser og en udtalt nidkærhed på denne sag. resultatet var at 
fem personer indstilledes til pension, nemlig fire betjente og 
en skibsfører. de pensionerede modtog 2/3 af deres årlige løn 
i pension. den pensionerede skibsfører var tønnes Petersen 
dahl, som havde været i handlens tjeneste som styrmand og 
skibsfører i 33 år. Hans skippergage var 560 rdl. betjentene 
var faktoren ved tveraa etablissement joen dinesen nolsøe, 
krambodsbetjent Hans Pauli jensen, thorshavn, samt 1. og 
2. bødkerne ved thorshavn joen gregersen og samuel ja-
cob thomasen. deres gage var 225 rdlr. årligt. desuden fik 
embedsmand, assistent ved Handlen ludvig fr. draskau 
pension. Hans årsløn androg 750 rdrl. skipperne seistrup 
og knudsen der havde været ansat i henholdsvis 18 og 17 år 

Foto af besætningen på sluppen NORDINGUR, optaget i Klaksvig 
1903. Fiskerne er iført strikkede ensfarvede trøjer - såkaldte skibs-
trøjer. På dette tidspunkt var de mønstrede trøjer ikke i brug, men 
i 1920-erne, da der var udkommet en bog om traditionelle færøske 
mønstre, fik de mønstrede trøjer en renæssance. Foto: Nordøya 
Fornminnesafn, Klaksvig.
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skulle ved vakance ansættes i den kgl. grønlandske Handel. 
de fleste af de øvrige ansatte udtrådte af Handlens tjeneste i 
løbet af juni og august 1856 og de sidste i december 1856.

Konklusion
man kan undre sig over at monopolet på færøerne fortsatte 
til 1856 på et tidspunkt, hvor liberalismen for længst havde 
sejret over merkantilismens ideer, men sandheden var at 
monopolsystemet ikke kun var en ulempe. den kongelige 
færøske Handel havde foruden det formål at tjene penge 
også til opgave at sikre færingerne de nødvendige varetil-
førsler. Handlen var garant for en fast besejling af øerne 
og for at færingerne fik netop de varer, som de manglede 
og havde brug for. at afskibe de meget sammensatte laster 
af købmandsvarer var ikke ethvert rederi beskåret. det var 
tidskrævende og dyrt. Handlens skibe var veritable sejlende 
varehuse, som vi har set. sejladsen med sejlskibe på såvel 
færøerne som grønland var desuden barsk og da heller ikke 
nogen lukrativ forretning. ifølge den liberalistiske ideologi 
er et frit marked og fri handel absolutte goder, men færin-
gerne var længe af en anden mening; for dem var spørgs-
målet om forsyningssikkerhed det vigtigste og den sikrede 
kongens handelsselskab og selskabets skibe.

blev der så efter 1856 mangel på visse varer på færø-
erne? det foreligger der ikke vidnesbyrd om. Handlen blev 
overtaget af en række mindre købmandsvirksomheder. det 
er bemærkelsesværdigt, at det ikke var færinger, der førte 
an i den sag. det var københavnske firmaer, som rykkede 
ind. for eksempel købte jørgen bech og sønner, en køben-
havnsk tobaksfabrikant med kendskab til færøerne, filialen 
i klaksvig og etablerede sig som færøsk handelshus. jørgen 
bech og sønner overtog også lejen af nogle af de lofter som 
den kgl. færøske Handel havde disponeret i det store pak-
hus i københavn. i tværaa købte t.f. thomsen fra køben-
havn etablissementet og drev handel og rederivirksomhed. 
i vestmanna var det den københavnske urtekræmmer a.C. 
øst, som overtog etablissementet og samme person købte 
torshavns største aktiver. nogle år senere kom færingen 
johan mortensen fra klaksvig til tværaa og nyopførte han-
delshuse og drev rederivirksomhed. også bager restorff i 

torshavn, oprindelig bagermester fra grønnegade i køben-
havn, blev skibsreder med skonnerten frederiksvaag 
og det samme gjaldt købmand skibsted med skonnerten 
sønderjYlland.

anton degn konkluderer i sit studie om monopolhand-
len: Set over et langt tidsrum var der ikke grund til at klage 
over varernes pris og kvalitet.26 man kan tilføje at gennem 
monopolhandlen kunne øerne sikres den forsyning og diver-
sitet af varer som var nødvendig. men degn tilføjer en vigtig 
pointe: monopolhandlen gav ikke privat virksomhed og vir-
kelyst. med loven om frihandel blev det tilladt både danske 
og udlændinge at besejle øerne og drive handel dér. skibs-
farten på øerne tog til. færøske varer indgik fortsat told-
frit til danmark. færingerne fik også ret til at oprette egne 
virksomheder. samtidig med retten til at handle frit skete en 
ændring fra den gamle naturaliebaserede økonomi til pen-
geøkonomi. de teknologiske fremskridt inden for handel, 
transport og fiskeri kom også til at gavne færøerne. dfds 
oprettede i 1883 en dampskibsrute københavn − færøer-
ne − island. og i 1880-erne kom der gang i udviklingen af 
havfiskeriet, som snart blev øernes hovederhverv. den kon-
gelige grønlandske Handel førtes efter færøernes udtræden 
af selskabet videre som monopolhandel indtil 1950, måske 
af samme grund som nævnt ovenfor. der var ingen private 
købmænd eller rederier, som kunne eller ville binde an med 
den komplicerede og kostbare fragtsejlads og distribution af 
varer langs de tyndt befolkede grønlandske kyster.
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Summary
this study deals with the shipping to and from the faeroe 
islands from 1706 to 1856, when all trade became a mo-
nopoly of the danish crown. the sources in the national 
danish archive in Copenhagen give a detailed picture of 
the way the trade and shipping worked and the sort of ar-
tifacts imported and exported from the islands. in the first 
part of this period, the trade was run by the royal faeroe 
Company with four ships. these ships carried very com-
plex cargoes to torshavn, where the merchandise was 
stored and sold by the company's clerks and merchants. 
the basic import was grain, as the production in the islands 
was insufficient to feed the population, but anything else 
needed was also imported, from books, paper and tools 
to window glass, powder, wine, rice and spices. the ex-
ports were mainly knitted socks plus salted and dried fish 
and whale oil. during the reform period in the 1780s, the  
government proposed introducing free trade, but voices 
in the islands objected to this. in the war with britain, the 
royal faeroe Company did a lot to secure supplies from 
denmark, but shipping was extremely difficult and many 
ships and cargoes with grain and goods were taken by the 
british and their allies. the town of torshavn was also at-
tacked and the company's stores were sacked. starvation 
was a real threat in the remote islands. one way of supply-
ing the islands was to choose the island of fanoe as the port 
for shipments. starvation was avoided, and the danish con-
sul Wolf in london finally managed to secure free shipping 
to the islands. after the war it took years to reestablish and 
consolidate the economy, but from about 1830 the company 
was doing well. new ships were bought, and the number of 
yearly voyages rose from 8 to 14. the ships were schooners 
and the captains were engaged by the royal faeroe Com-
pany and granted a pension like the clerks. imports became 
even more complex than in the preceding century – and the 
ships were almost floating general shops. grain and wood 
imports were still very important. exports were now mainly 
knitted sweaters, which were much in demand among dan-
ish seamen and fishermen. When denmark introduced a 
constitution in 1849, it was decided to introduce freedom 
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of trade, and the royal faeroe Company was dissolved in 
the years 1856-1858; staff and crews were dismissed, and 
ships and establishments sold. new times of technological 
advances – e.g. steamships – made it easier to supply and 
connect the islands to denmark and elsewhere. the islands 
finally had their own shipping and fishing companies. it has 
been claimed that the trade monopoly was crippling to the 

wealth and development of the islands – a legacy of the  
liberal belief that free trade is always best – but the mo-
nopoly secured supplies and goods from denmark in good 
as well as bad times, and for a long time the majority of the 
people in the islands rejected free trade as this also meant 
more unstable and less diversified supplies, and less steady 
exports of their own products. 

Udsigt mod Mykines. Foto: Morten Hahn-Pedersen.
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Bark PRINSESSE MARIE var med sine godt 1.400 registertons et af samtidens største danske sejlskibe. Skibet blev bygget i Helsingør 1893 
til et Fanø Aktieselskab, der frem til 1910 havde skibet i oceangående langfart – bl.a. med 55.800 Cases med petroleum fra USA`s østkyst 
til Japan i 1899 – 1900. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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Petroleumsfart under sejl

Af Holger Munchaus Petersen

Olie til belysning og andre formål har været kendt i uminde-
lige tider. Men først da det i 1859 lykkedes at udvinde større 
mængder af dette råstof, slog den mineralske olie igennem 
som først belysnings- og siden også energikilde. Olie blev 
snart et emne for eksport og dermed transport. Formålet 
med denne artikel er at belyse den del af den tidlige olie-
fragt, der foregik med danske sejlskibe til destinationer i 
bl.a. Danmark.  

Petroleum
i året 347 før vor tidsregning beskrives klipper, hvorfra der 
sivede væske. væsken kaldtes petroleum, et ord sammensat 
af ordene Petra = sten og oleum = olie. stenolie fandtes 
mange steder, men blev kun anvendt lokalt til opvarmning, 
belysning eller medicinsk brug. europæiske og nordameri-
kanske hjem og byers oplysning blev tidligere klaret med 
tælle eller tran, udvundet fra kreaturer og havets store pat-
tedyr. midt i 1800-tallet indførtes belysning med gas som 
kilde i tætbeboede byer. På landet og i mindre byer var det 
fortsat tran og tælle, der sørgede for oplysning. 1849 lyk-
kedes det at destillere stenolie til et produkt, der viste sig 
velegnet som afløsning af den animalske olie til belysnings-
formål. næste milepæl indtraf 1857, hvor der blev taget 
patent på en lampe, der på basis af destilleret mineralolie 
frembragte et klart skinnende lys. endelig i august 1859 
lykkedes det den amerikanske oberst edwin drake at frem-
skaffe olie i større mængder, da han ved boring bragte 25 
tønder jord-olie op til jordens overflade nær byen titusville 
i staten Pennsylvania, usa. olie som ved enkel raffinering 
blev til petroleum.1

opdagelsen og udnyttelsen af mineralsk olie mindskede 
hurtigt jagtpresset på bestandene af sæler og hvaler. allere-
de i 1860 konstaterede et californisk tidsskrift, at havde det 
ikke været for opdagelsen af kul-olie, ville hvalerne snart 
være udryddet.2 tran og anden animalsk olie blev herefter 
gradvist udskiftet med olie, jordolie, stenolie, bjergolie, 
kulolie, nafta eller en af de andre betegnelser på det færdige 
resultat af raffineret mineralsk olie – petroleum.3

Transport over land
transporten af olie fra titusville og andre oliekilder til raf-
finaderi og videre til forhandler og endelig forbruger voldte 
store udfordringer. olien blev emballeret i tønder af træ. 
tønderne transporteredes videre på vogne trukket af æs-
ler ad primitive hjulspor til en flod, hvor den næste del af 
transporten var overladt en flåde af lægtere. utætte tønder, 
manglende omhu ved lastning og overlastede lægtere betød 
et stort spild. trods alle vanskeligheder nåede olie i stort 
omfang frem til byerne på den amerikanske østkyst, først 
og fremmest Philadelphia, baltimore, new York og boston. 
senere kom jernbane og den endelige løsning i form af en 
rørledning – pipeline, der fra 1865 sørgede for kontinuitet i 
oliestrømmen. omstillingen skete under enorme vanskelig-
heder – bl.a. sabotage fra nogle af de mennesker, der havde 
haft deres levebrød et sted på den lange transportvej. sabo-
tørerne bekæmpedes af en ny gruppe, som med våben i hånd 
havde ret til at skyde for at forsvare rørledningerne.4

når olien kom frem til raffinaderi og udskibningshavn 
skulle der findes aftagere til det færdige produkt. På det 
amerikanske marked var prisen for en tønde olie i 1859 16 
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$, herefter faldt prisen til 9,59 i 1860 og i 1861 sank prisen 
helt ned til 0,49 $.5 det amerikanske hjemmemarked var ri-
geligt dækket af den stadigt stigende produktion. Hjemme-
markedet bestod dog nu alene af nordstaterne, idet der fra 
1861-65 førtes en blodig borgerkrig mellem staterne i nord 
og de amerikanske sydstater, hvorfor eksport til disse ikke 
var aktuel. der var derfor behov for at finde nye købere til 
oliefolkenes varer. i vest- og nordeuropa fandtes et købe-
dygtigt publikum. Kom og hent det, lød derfor den provoke-
rende opfordring, som amerikanske petroleums-producenter 
gav udtryk for. opfordringen blev fulgt, europæerne kom til 
amerika og købte det nye belysningsmiddel. transporten 
måtte europæerne selv sørge for. med det udvidede marked 
steg prisen gradvist til 6,06 $ for en tønde i 1864.6

Lastning
første transatlantiske petroleumsfragt foregik dog på ameri-
kansk køl om bord på den 224 tons store brig eliZabetH 
Watts af thomaston, der var bygget i maine 1849. i no-
vember 1861 stuvedes i skibet 1.329 tønder med petroleum, 
der i januar 1862 blev udlosset i london.7 Herefter var det 
europæerne, der selv sendte skibe til nord-amerikanske øst-
kysthavne for at hente petroleum. skibene var sejlskibe af 
mange forskellige størrelser og aldre. den flydende væske, 

der nu var ændret til raffineret petroleum var fortsat embal-
leret i tønder af træ. 

den danske skibsfører C. arboe videregav i 1866 sine 
erfaringer om petroleumslastning på schuykill floden ved 
Philadelphia. Hans skib var den 453 tons store bark ans-
gar af københavn. inden den første tønde blev taget om-
bord, var der foretaget en nøjagtig opmåling af lastrummet, 
for det gjaldt om at få det størst mulige antal tønder ned i 
skibet. stuvning af tønderne var et omfattende og vanske-
ligt arbejde der var stor forskel på de enkelte stuveres evne 
til at få anbragt tønderne.8 eksempelvis tog det 431 brut-
totons barkskib alba af københavn i 1883 sin største lad-
ning med 2.233 tønder mod det laveste antal 2.164 i 1880. 
samtidens største danske sejlskib, det 1.287 bruttotons st. 
albans af Helsingør, udførte adskillige rejser med petro-
leum. i året 1883 havde det både største og mindste ladning 
med hhv. 10.539 og 8.043 tønder.

antallet af de indtagne tønder havde betydning for det 
økonomiske resultat af rejsen, for fragten beregnedes pr. 
tønde. st. albans var i petroleumsfart mellem 1878 og 
1884, hvor fragterne svingede mellem 2 shilling 4½ pence 
og 3 shilling 6 pence pr. tønde med indhold. På et par af 
rejserne havde skibet tomme tønder med retur fra europa, 
her udgjorde fragten 1½ shilling pr. stk.9

 
Danske sejlskibe i atlantisk petroleumsfart
arboe berettede i 1866, at vore danske skibe havde hidtil 
kun været svagt repræsenterede i denne fragtfart, der for 
størstedelen har været i hænderne på britisk-amerikanere 
og til dels nordmænd, men dette ligger for en del i mangel 
på større skibe hos os.10 første gang dannebrog vajede over 
et petroleumslastet skib, der afsejlede fra usa´s østkyst var 
i maj 1863, hvor det 182 tons store altona-skib minerva 
afsejlede fra new York. besynderligt nok blev den udgående 
ladning af den danske konsul i byen angivet som majs, men 
majsen var ved ankomsten til rotterdam i juni måned på 
nærmest mirakuløs vis forvandlet til petroleum – ændringen 
skyldtes dog nok snarere en fejlskrivning i new York end et 
egentligt mirakel. første kongerigske skib i petroleumsfart 
var den 140 tons store editH med hjemsted i københavn. 

Imponerede syn på Reden udfor Tuborg i maj 1891, hvor fire 
store sejlskibe afventer deres tørn for at losse deres ladninger 
af petroleum i tønder, illustration fra Det Danske Petroleums-
Aktieselskabs jubilæumsbog fra 1914.  
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Hun afsejlede februar 1864 fra Philadelphia med kurs mod 
rotterdam. første afsejling fra usa direkte med dansk skib 
til dansk havn med fuld ladning af petroleum i lastrummet 
afgik fra new York den 3. august 1867, hvor den 284 tons 
store 3-mastede skonnert nYborg af københavn med-
bragte 1.625 tønder petroleum bestemt for middelfart.

arbejdet med danske sejlskibe i petroleumsfart i perio-
den fra 1860’erne til årene omkring 1. verdenskrig har afslø-
ret i alt 246 afsejlinger fra amerikanske østkysthavne, hvor 
danskflagede sejlskibe havde petroleum i lastrummene.

de 246 afsejlinger fordelte sig med: 
baltimore 17

boston 10

new York 120

Philadelphia 99

ankomststederne var:
storbritannien 34

Holland 9

belgien 10

frankrig 1

Portugal og spaniens atlanterhavskyst 8

middelhavet 17

Hamburg 17

bremerhaven 9

norge 4

sverige 1

østersøområdet 75

københavn 35

stillehavsområdet m.v. 19
 

i østersøområdet drejede det sig særligt om laster til 
nordtyske byer. ladninger til københavn lossedes i tuborg 
Havn. da vandstanden i havnen var begrænset, måtte man 
losse en del af lasten over i pramme og lægtere på køben-
havns red, inden skibet kunne lægge til i tuborg Havn. efter 
1890 blev størsteparten af skibene losset ved det nye petrole-

umsanlæg på refshaleøen. dansk registrerede skibe var me-
get langt fra at have monopol på transport af den nationale 
petroleumsimport. datidens næststørste danske havneby År-
hus fik kun anløb af et eneste dansk sejlskib med petroleum 
fra usa, mens i alt 119 sejlskibe under fremmed flag – ho-
vedparten under norsk flag – anløb havnen mellem 1870 og 
1902. anløb i østersøområdet omfatter også de ganske få 
rejser, der afsluttedes i danske havne. blandt disse rejser er 
medregnet fanø-barken dania af nordby på 403 tons, der 
den 14. maj 1898 anløb esbjerg direkte fra new York med 
petroleum. dania var dermed det af fanøs store sejlskibe, 
der kom tættest på hjemstedet med ladning i skibet.

kaptajn arboes beretning om situationen i 1866 byg-
gede på viden fra ansgar´s rejse i 1866, hvor skibet i 
bordeaux havde indtaget en ladning vin i tønder til new 
York. efter ankomst i new York medgik 14 dage til udlos-
ning, inden man fortsatte i ballast til Philadelphia, hvor der i 
løbet af 17 dage blev indtaget petroleum. efter endt lastning 
afgik skibet fra Philadelphia med destination Cork i irland. 
første melding fra skibet var dets ankomst til Queenstown 
(senere Cobh) – en ordrehavn, hvor skibet henlå i 12 døgn, 
inden man fik besked om at gå til london med lasten, som 
det efterfølgende tog 11 dage at losse.

 nogle skibe havde en årlig petroleumsfragt, som en an-
tagelig god bibeskæftigelse fra deres egentlige sejlads. det 

Bark ANSGAR af København udførte i årene 1865-1889 flere 
rejser med petroleum i lasten, billedet tilhører Museet for Søfart, 
Helsingør. 
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var de skibe, der planmæssigt sejlede af sted fra københavn i 
det tidlige forår mod grønland med udstyr, proviant og men-
neskelig arbejdskraft til kryolitbruddet ved ivigtut. i ivigtut 
på den grønlandske østkyst lastede skibene kryolit til Phila-
delphia, og i løbet af en sæson kunne det enkelte skib udføre 
to – i enkelte år tre – rejser mellem de to pladser. når årets 
sidste ladning fra grønland var bragt i land i Philadelphia, 
udgjorde petroleumstønder til levering i en havn inden for 
skagen ofte lasten ombord i skibet på returrejsen til europa. 

middelhavsrejser blev for størstepartens vedkommende 
udført af ”frugtjagerne”, hurtigt sejlende mindre sejlskibe, 
der sædvanligvis bragte sydens frugter til det nordlige euro-
pa. men nogle af skibene udførte også rejser over atlan-
terhavet til usa. fra usa bestod de udgående ladninger i 
flere tilfælde af petroleum. den 189 tons store skonnertbrig 
st. niColai af ribe fragtede i december 1866 således en 
petroleumslast til marseille fra Philadelphia. første danske 
skib med petroleumslast bestemt til det fjerne østen var det 
213 tons store nakskov-skib mars, der 1871 tog sin last 
ombord i new York og bragte den til batavia i indonesien.11

Problemer
kaptajn arboes viden om stenolie havde overbevist ham 
om, at både den raffinerede olie og den rå olie var mindre 
farlig end ladninger af rom, arrak, terpentin, bomuld o.s.v. 
Han frarådede dog, at skibe med kahyt og folkerum under 
dæk (de fleste af de store sejlskibe havde dækshus til besæt-
ningen) tog olieladninger om bord på grund af den utålelige 
lugt og gas, der kunne udvikle sig, når lugerne ikke kunne 
åbnes til udluftning af lastrummet under dårlige vejrforhold. 
for i enhver petroleumsladning ville der altid forekomme 
større eller mindre lækager, hvor olien kunne arbejde sig ud. 
såfremt et tøndebånd sprang, kunne man være sikker på, at 
tønden snart efter er tom.12

de amerikanske havne var i samtiden berygtede for de 
mange rømninger, der fandt sted. det skete også for petrole-
umsskibene. da københavner-barken Peddler i 1870 lå i 
Philadelphia og ventede på at få petroleumstønder ombord, 
kom en fremmed ind i folkelukafet, hvor det lykkedes ham 
at overtale tømmermanden til at rømme. et par dage senere 

blev rømningsmanden set om bord på en amerikansk skon-
nert.13 en dansk sømand berettede om sin tid som hyresø-
gende i new York, at de eneste skibe, der søgte mandskab, 
var petroleumsskibene, og det havde han ikke mod på, for 
alt er jo gennemtrukket med Petroleum, så reglementet om 
bord i disse Skibe er meget strengt; der må således absolut 
ikke gøres ild på, hvorfor Mandskabet, så længe Rejsen va-
rer, kun får tør og kold Mad. Tobaksrygning er der naturlig-
vis stræng Straf for. Dertil kommer, at de fleste Sejlskibe, der 
går i denne Fart, ere gamle, og ofte lække stærkt. Det eneste, 
der frister Sømændene her, er den høje Hyre, der bydes.

denne sømand betalte i stedet selv rejsen til europa, 
hvor han så søgte hyre.14 flere steder nævnes den usikker-
hed og manglende lyst til at få tønder med petroleumsind-
hold ombord i skibene – en ulyst der åbenbart fandtes hos 
både officerer og besætning. der er ikke observeret danske 
skibe, hvor der har været lignende problemer. ingen danske 
sejlskibe forliste på deres vej over atlanterhavet med lad-
ning af petroleum.

et stort antal mindre sejlskibe hentede petroleum i de 
store petroleumsbyer Hamburg og bremerhaven. det hand-
lede især om ladninger bestemt til danmarks mange havne-
byer og tilsvarende mindre pladser i østersøområdet. Her 
fandt i hvert fald et forlis sted, men ladningen bestod ikke af 
petroleum. derimod var det én af de første – hvis ikke den 
allerførste – benzinlast, som blev fragtet af et dansk skib. 
lasten var taget ombord i den 83 tons store marstal-skon-
nert ludvig baY i bremerhaven i maj 1885. På skibets 
rejse mod st. Petersburg opstod eksplosion i benzintrom-
lerne, og skibet brændte i nordsøen den 19. maj 1885. Ét af 
skibets fem besætningsmedlemmer omkom.15

den 67 tons store nakskov-skonnert anna havde fra et 
norsk skib ud for Hals fået overlæsset 420 tønder nafta i juli 
1901. efter lastning blev lugerne skalket, men respekten for 
den brandfarlige ladning var ikke stor. kaptajn og styrmand 
røg tobak, såvel på dæk, hvor der var tønder med nafta, som 
under dæk. tøndernes endelige mål var tuborg Havn. så 
langt nåede skibet ikke. fra fyrskibet på Hals barre obser-
verede man, at der stod ild og røg i vejret fra skibet, som om 
det var eksploderet omtrent midtskibs. skibets rorgænger, 
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der på tidspunktet var alene på dækket, sprang overbord og 
blev i lighed med styrmanden siden samlet op af et fiskefar-
tøj. begge blev bragt videre til et sygehus, hvor styrmanden 
kort efter døde. skibets kaptajn og kok omkom ved selve 
eksplosionen.16

På rejse med ALERT af København 1878/1879 
med destination tuborg Havn afgik den københavnske bark 
alert på 521 tons den 6. december 1878 fra Philadelphia 
med en fuld ladning af petroleum i tønder. udsejlingen 
foregik på slæb efter en bugserbåd, hvis fører åbenbart ikke 
kendte farvandet, for begge skibe løb på grund. efter at være 
kommet fri fortsattes rejsen, nu med vejledning af en lods, 
men trods hans lokalkendskab kom alert atter på grund. 
de to grundberøringer syntes ikke at have medført lækage 
eller anden skade. bugseringen fortsattes herefter til alert 
var i åbent farvand. den 11. december kom der favorabel 
vind, hvorefter den egentlige rejse kom igang. to dage se-
nere observerede man, at skibet trak noget vand, men ikke 
mere end pumpen kunne holde skibet læns. vinden tiltog 
i styrke, og søen brød over skibet. vindmøllepumpen blev 

holdt i gang, da skibet nu trak meget vand, og mandskabet 
måtte også i gang med at anvende svingpumpen. om natten 
lykkedes det at holde skibet læns, men så flovede vinden, 
så vindmøllen ikke længere kunne gå. mandskabet magte-
de ikke at holde skibet læns med de andre pumper. derfor 
afholdtes skibsråd, hvor det besluttedes, enten at søge ned 
mod st. thomas, eller også lette skibet ved at kaste en del af 
ladningen over bord. 

vinden skiftede til syd, så det var umuligt at holde mod 
st. thomas, hvorfor besætningen begyndte at kaste tønder 
over bord. det fysiske arbejde var hårdt, så når mandskabet 
holdt en hårdt tiltrængt pause for at hvile og spise, gik vind-
møllepumpen uophørligt og kunne kun med nød og næppe 
holde skibet læns. skibet begyndte at slingre voldsomt, så 
det var umuligt at arbejde med de fyldte tønder. derfor blev 
tøndernes bund slået ud, de tomme tønder kunne så lem-
pes op på dækket og smides over bord. vindmøllepumpen 
pumpede så petroleum ud sammen med det indtrængende 
vand. mandskabet måtte stadigt supplere lænsningen med 
svingpumpen for at holde den inden bords vandstand nede. 
den tomme plads i lastrummet betød, at flere tønder kom 

Det britiske damptankskib ATTILA grundstødte i 1897 på Læsø Rev på rejse fra Philadelphia til Århus med petroleum. Herved opstod i 
maskinrummet en brand, som først blev slukket efter 19 døgn. Herefter blev skibet af Svitzer trukket af grunden og slæbt til Lynettebassinet 
i København, hvor der blev udlagt flydespærringer, så skibet kunne losses. Foto fra forfatterens samlinger.
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i drift, hvorefter endnu flere måtte kastes over bord. rej-
sen fortsatte under skiftende vejrforhold, ofte med storm og 
høj sø. trods skibets voldsomme arbejde i søen og de store 
mængder indtrængende vand, lykkedes det at holde nogen-
lunde læns ved mandskabets pukleri ved pumpen. engang 
imellem slog tønder sig løs i lasten, hvorefter de blev hevet 
op og kastet overbord.

efter mere end en måned på søen kunne man endelig 
kaste anker på reden ved falmouth den 12. januar 1879. 
Herfra fik rederi og assurandører telegrafisk melding om 
problemerne på den forløbne del af rejsen. det besluttedes 
at fortsætte rejsen. den resterende del af lasten blev afstivet 
på bedste måde, og til pumpning og andet forefaldende ar-
bejde forhyredes yderligere seks mand. den 8. februar afsej-

lede alert fra falmouth. genvordighederne var imidlertid 
ikke slut. efter passage af Hanstholm fyr den 16. februar 
demonstrerede vejrguderne igen deres kræfter ved at lade 
vinden slå om i øst med stærk frost. vand skyllede ind på 
dækket, frøs til is og gjorde skibet umuligt at manøvrere. 
samtidig nærmede man sig den norske kyst. Her kom så 
bugserbåd og isbryder til assistance, og med deres hjælp 
kom alert ind til kristiansand. Her blev skibet liggende 
til 11. marts, hvor isforholdene var lettet så meget, at rejsen 
omsider kunne genoptages. endelig 13. marts 1879 ankrede 
skibet op på tuborg red. et lavvande umuliggjorde de føl-
gende dage losningen, men endelig i dagene fra den 17. til 
den 19. marts lossedes en del af ladningen over i lægtere, så 
skibet kunne gå ind i tuborg Havn, hvor de resterende tøn-

Bark BONOVENTO blev i 1916 købt af Rederi-A/S Limfjorden i Aalborg. I august 1918 afgik skibet fra New York med en ladning petroleum 
i dunke bestemt til Cape Town. Skibet forliste senere samme år, da en ladning kul selvantændte, og fartøjet måtte forlades. Foto: Museet 
for Søfart, Helsingør.
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der blev taget i land. under den besværlige rejse havde man 
måttet kaste ca. 700 tønder petroleum over bord af de 3.182 
tønder, der var taget ombord i Philadelphia17.

 
Dunke – Case Oil
tønder var ikke altid den mest hensigtsmæssige emballage 
for petroleum. de blev utætte og lækkede af indholdet, lige-
som den enkelte tønde var tung, uhåndterlig, svær at laste og 
losse og dertil kostbar i anskaffelse og vedligehold. en tysk 
idemand skabte i 1865 for en olieraffinaderiejer en ny trans-
portbeholder. en rektangulær dunk (kasse) med et standar-
diseret indhold på 5 gallon (23,51 danske potter). dunkene 
blev produceret i meget store tal. ved stuvning pakkedes 
normalt to dunke i én trækasse, men nogle kasser rummede 
fire dunke. 

kasserne var nemmere at stuve i et skib, emballagevæg-
ten mindre, og dunkene så tætte, at der næsten aldrig læk-
kede den mindste smule af det raffinerede produkt. dunkene 
blev anset for at være mere brugervenlige. i året 1878 blev 
der fra usa til pladser i indien, indonesien, burma, singa-
pore m.v. udskibet 3.745.120 cases (dunke). Året efter var 
antallet 5.378.794. dunke ses flere steder fremstillet som 
”link” mellem oliens tønde- og den egentlige tankskibs-
transport. det er ikke hele sandheden. tønder var fortsat 
den emballage, der anvendtes ved transport til især det nord-
lige europa (fra den franske atlanterhavskyst og nordover), 
mens dunkene blev den foretrukne emballage til markederne 
i sydamerika, østasien, stillehavet og det indiske ocean.  

den danske generalkonsul i new York skrev i 1895, at 
export af olie i kasser – (var) en væsentlig artikel for skibe 
i langfart. (den) kontrolleres fuldstændigt af Standard Oil 
Co, og Markedet er således i det hele taget til en vis Grad 
afhængig af dette Kompagni.

Året efter meldte generalkonsulen, at det lokale marked 
havde været roligt med tilstrækkelige tilbud af tonnage i før-
ste halvår. derefter var indtrådt knaphed og fragterne steg 
med god efterspørgsel for skibe til ostindien med Petroleum 
i Kasser.18

flere fanø-skibe havde rejser i denne fart, blandt andre 
Prinsesse marie (1.408 tons), der i 1899 medbragte 

55.800 kasser (kaldet kister) fra Philadelphia til nagasaki i 
japan. i 1900 var det seraPis (1.037 tons), som fragtede 
38.876 kister fra new York til saigon. lenita på 451 tons 
havde i 1900 14.550 kister med fra new York til moluk-
kerne. søren abrahamsens sørine på 398 tons sejlede i 
1905 en ladning Case-oil fra new York til townswille på 
tasmanien. også andre nordby-skibe som f.eks. tHora, 
Hans og emilie sejlede Case-oil ud af new York til de-
stinationer i stillehavet.

den store forskel mellem petroleumsfarten til europa og 
de oversøiske destinationer var, at sejlskibene næsten altid 
kunne få returladning af tomme tønder fra europa, men kun 
sjældent nogen anden form for ladning beregnet til usa. 
derimod ses ikke ét eneste skib at have transporteret tomme 
dunke retur til usa fra destinationer i østen eller andet-
steds. når metaldunkene var tømt for indhold, fandt embal-
lagen lokal anvendelse som tagbeklædning af mere ydmyge 
boliger eller på anden vis nyttiggjorte. dertil kom, at de fle-
ste anløbspladser i stillehavet havde udgående ladninger af 
betydeligt større værdi end tomme blikdunke. 

det sidste store danske sejlskib, der havde case-oil som 
ladning, var barkskibet bonovento af aalborg på 1.341 
tons. skibet ankom til new York i juli 1918 og fik her en last 
petroleum i dunke til Cape town.19

dunke – cases – blev formentlig anvendt som emballage 
ved de tidligste benzinlaster. under 2. verdenskrig havde 
dunkene – hvoraf nogle kom i mere praktiske udgaver som 
”jerry-cans” – stor praktisk anvendelse ved levering og op-
bevaring af brændstof på de forskellige krigsskuepladser. 
eksempelvis indrettedes den danske damper lars kruse 
på 1.807 bruttotons som transportskib for olie af sin britiske 
krigstids-reder, og med sådan en ladning ombord tog det del 
i den allierede landgang på sicilien, hvor det blev bombet og 
brændt, hvorved 19 mand omkom.20

Russisk olie
københavner-skonnerten nanCY på 141 tons afgik fra 
new York i august 1870 med en last petroleum til riga, der 
på dette tidspunkt var en del af Czarens rusland. kun fire 
danske sejlskibe er set forlade amerika med petroleum til en 
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russisk østersø-havn. derimod viderebragte mange mindre 
danske sejlskibe amerikansk olie fra den tyske importhavn 
geestemünde nær bremerhaven til russiske østersøhavne.

i 1875 aftaltes fragt af petroleum i tønder med den 597 
tons store Helsingør-bark Helsingør fra new York til 
den russiske sortehavshavn odessa. efter udlosning blev 
lastrummet fyldt op med hvede. at korn eller andre fødeva-
rer afløste petroleum i skibenes lastrum var ganske normalt. 
men at bringe petroleum fra usa til odessa var ligesom 
at gå over åen efter vand. inden for korte afstande fandtes 
her adskillige oliefelter, bl.a. i galicien (rumænien) og 
ved det kaspiske Hav. kommerciel udnyttelse af specielt 
sidstnævnte olie-forekomster udgjorde dog længe et stort 
problem.21 olie-pionererne var her to af de svenske nobel 
brødre, som startede raffinering af den olie, der fandtes nær 
baku ved det kaspiske Hav. ligesom i den amerikanske stat 
Pennsylvania var vejene fra oliekilderne til byen baku van-
skeligt farbare, og også her var den videre transport af det 
raffinerede produkt besværlig. opfindsomheden for at gøre 
olien tilgængelig var stor, og i 1878 indsattes et dampdrevet 
tankskib til den første del af transportvejen gennem det kas-
piske hav. Herfra nåede olieprodukterne ad indre russiske 
vandveje til libau og andre russiske havnebyer ved øster-
søen, hvorfra olien blev eksporteret ud i europa.22

libau, st. Petersburg og riga blev østersøens udskib-
ningssteder for den russiske olie. en del danske sejl- og 
dampskibe deltog i transporten af de udgående ladninger, 
men dansk skibsfart opnåede ingen betydende rolle her. 
første skib med udgående petroleumslast fra st. Petersburg 
var den 433 tons store Helsingør-damper sjÆlland, der 
i 1883 udlossede sin ladning i dunkerque. i alt afgik mindst 
29 rejser ud af st. Petersburg med petroleumsladninger på 
danske dampskibe, størsteparten gik til dunkerque i frank-
rig. Heroverfor står minimum 28 danske sejlskibsrejser, 
hvor franske og belgiske havne udgjorde modtagepladserne. 
den længste rejse udførtes af det 84 tons store svendborg-
skib samson, der i 1884 sejlede petroleum fra st. Peters-
burg til marseille.

danske havne modtog adskillige ladninger russisk pe-
troleum. eksempelvis bragte nordby-skibet mette på 117 

tons i august 1884 en ladning fra st. Petersburg til køben-
havn. et andet eksempel var dragør-barken orion på 333 
tons, der i 1880’erne havde flere rejser ud af st. Petersburg 
til danske havne. også russisk indregistrerede skibe deltog i 
transporterne til danmark. fra 1892 var således den 744 tons 
store russiske tankdamper ludvig nobel en hyppig gæst 
i de danske petroleumshavne tuborg Havn, refshaleøen og 
Århus.23 det danske marked aftog stadig mere russisk petro-
leum, idet importen steg fra kun 137 pund i 1878 til 111.610 
pund i 1883. allerede året efter var omfanget på 1.312.470, 
og det tal blev næsten fordoblet til 2.347.381 i 1886. i 1901 
udgjorde importen 16.771.701 pund fra rusland.24

Sortehavsolien
geografisk var afstanden fra det kaspiske Hav til sorteha-
vets gode havnebyer betydeligt kortere end til østersøen. 
efter adskillige års krige og ufred indlemmedes sortehavs-
byen batum 1878 i rusland. byen bestod på det tids-
punkt af 200 træskure. men stedet fik hurtigt vokseværk, 
da datidens største finansforetagende – det franske baron  
rotschild – ønskede at få en bid af det russiske olieeventyr 
og finansierede en jernbane fra olieraffinaderierne i baku 
til sortehavs-havnen batum. jernbaneforbindelsen til pe-
troleumstransport var færdig i 1885 og endnu i sidste halv-
del af 1900-tallet i funktion efter den oprindelige hensigt. 
en svensk ven berettede i 2008 til forfatteren om et svensk 
tankskibs anløb af batum i midten af 1960-erne, at olien 
kom til havnen i jernbanetankvogne, hvor vognene enkeltvis 
blev kørt frem over en stor tragt, åbnet i bunden, hvorefter 
olien gennem en rørledning førtes ombord i tankskibet. 25

danske sejlskibe hentede ikke olie ud af sorteha-
vet. derimod blev olietransporter en del af det forenede 
dampskibs-selskab´s rutefart på middel- og sortehavet. en 
plads, der regelmæssigt fik anløb af selskabets dampere, var 
batum, hvor der ved hvert eneste anløb blev taget olie om 
bord som en del af skibets ladning. Hvor stor en del den fly-
dende ladning udgjorde på den enkelte damper afhang tilsy-
neladende helt af, hvor megen ledig plads der var om bord. 
den største og mindste ladning blev medtaget af s/s ant-
WerPen (1.637 bruttotons) med hhv.1.296 og 20 tons. i alt 
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69 petroleumsladninger sejlede dfds´s skibe mellem 1888 
og 1894 ud af batum.26 

den russiske olies indtog på markedet blev anset som en 
uvelkommen konkurrent hos det amerikanske standard oil 
Company, der indtil da nærmest havde monopol på samfun-
denes oplysning. det forhindrede imidlertid ikke den rus-
siske olie i at opnå en betydelig markedsandel. 27

Det danske Petroleums Aktieselskab
i danmark fandtes en del petroleumsimportører, der forsy-
nede deres lokale markeder. nogle importører havde større 
markedsandele, og tre af disse indledte i 1888 et samarbej-
de, der med stor kraft skulle arbejde på at bringe Petrole-
umsforretningen her i Landet ind i det mest rationelle og 
tidssvarende spor. de tre forenede deres virksomheder i 
det danske Petroleums aktieselskab, hvor en større del af 
aktiekapitalen allerede i 1890’erne blev overtaget af det 
amerikanske standard oil, senere bedre kendt som esso. 
selskabet fik bygget tanke i adskillige af provinsens byer, 
så transport kunne foregå med egentlige tankskibe. Hos 
burmeister & Wain fik selskabet bygget damp-tankskibet 
CHristine, der leveredes 1890 og – indtil det blev afhæn-
det i 1901 – hentede i alt 68 petroleumslaster i new York og 
Philadelphia. Petroleum blev pumpet ind og ud af skibets 
tanke, så et normalt havneophold varede kun tre til fire dage. 
et par gange måtte skibet ligge på tørn, så der kunne gå helt 

op til ni døgn, før tankene var fyldt. ladningerne blev ho-
vedsageligt udlosset i københavn og Århus, men også kor-
sør fik besøg. det samme gjorde de svenske byer malmö, 
göteborg og stockholm, ligesom norske Christiania (oslo) 
fik et enkelt anløb. skibet endte i øvrigt sin tilværelse som 
hvalkogeri i antarktis.28 

selskabet havde fra starten hele det sydlige sverige som 
aftager af produkterne. fra selskabets lagerplads på refsha-
leøen i københavn foregik en særdeles livlig trafik med alle 
typer fartøjer lige fra små færgebåde, der kunne rumme en 
enkelt tønde, over jagter og skonnerter til dfds`s mange 
provinsdampere og bornholmerbåde. dampskibene lagde 
efter afgang fra kvæsthusbroen ind til refshaleøen, hvor de 
fik petroleumstønder med som dækslast. der var begræns-
ninger på, hvor meget af det brandbare materiale myndighe-
derne ønskede inden for toldbodbommen i havnen.29

Tanksejlskonnert RUDOLPH af København
efterhånden som der kom tanke i mange af de større pro-
vinsbyer og på svenske anløbspladser, fik selskabet juli 
1898 leveret tanksejlskonnerten rudolPH fra burmeister 
& Wain. i lighed med den oceangående tankdamper var 
sejlskibet indrettet til at føre Petroleum i Bulk. 290 tons var 

Den knap 2.300 registertons store S/S CHRISTINE blev bygget 
af Burmeister & Wain i 1890. Skibet blev solgt til Storbritannien 
i 1901 og siden til Norge, hvor det blev ombygget til hvalkogeri. 
Foto: Museet for Søfart, Helsingør.

DFDS’ S/S ANTWERPEN sejlede i årtierne omkring 1900 i lin-
jefart på Sortehavet, hvorfra det medbragte mange ladninger 
petroleum. Foto: Museet for Søfart, Helsingør.
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lasteevnen, og til losning var skibet forsynet med en mo-
torpumpe, der havde kapacitet på 50 tons i timen.30 sejlski-
bets længste rejser gik til göteborg og stockholm. allerede 
i 1904 afløstes rudolPH af et dampdrevet tankskib. til 
færøerne og islands forbrug af petroleum anskaffede sel-
skabet en mindre skonnert til tøndesejlads. kongelige grøn-
landske Handels skibe sørgede for transporten til de nordlig-
ste områder under den danske krone.  

Barktankskibet ASTRID af København
det danske Petroleums aktieselskab anskaffede i 1912 
tanklægteren dieselea fra norge. oprindelig var fartøjet 
bygget som barkrigget sejltankskib, men skibet var blevet 
overflødigt, da damptankskibe overtog atlanterhavstrans-
porterne af olieprodukter. lægteren blev benyttet til selska-
bets indenlandske distribution af petroleum og blev bugse-
ret af selskabets lille tankdamper Petrolea. importen fra 
usa blev fragtet af tyske og britiske damptankskibe.

da 1. verdenskrig brød ud i 1914 var manglen på danske 
tankskibe en af årsagerne til, at danmark hurtigt var tørlagt 
for olieprodukter. det gjorde ikke sagen nemmere, at der i 
løbet af krigen kom adskillige handelsrestriktioner over for 

det neutrale danmark, der jo var nabo til det krigsførende 
tyskland. selskabet havde ingen mulighed for at anskaffe 
egen tonnage under krigen, og dette angav selskabet som 
argument i den henvendelse, man i februar 1918 rettede til 
Handelsministeriet for at have disponibel tankskibstonnage, 
når sådanne Verdenstilstande måtte indtræffe, at import af 
Petroleumsprodukter hertil atter måtte blive tilladt af Ame-
rika. selskabet havde da allerede i december 1917 fået bug-
seret lægteren, der nu omtaltes som det afriggede tankbark-
skib dieselea til Helsingør for reparation og tilrigning. 
et arbejde som forventedes færdigt 1. marts 1918. selska-
bets hensigt var at lade skibet sejle til amerika for at indgå 
i en midlertidig, kortvarig charter til standard oil Company 
(selskabets største aktionær) for sejlads i amerikanske far-
vande. sådan en aftale krævede imidlertid tilladelse af dan-
ske myndigheder. Handelsministeren lod forespørgslen be-
handle af de sagkyndige medlemmer af fragtnævnet, hvor 
man konstaterede, at skibet vistnok var det eneste tankskib 
der fandtes til rådighed i danmark, og kan derfor blive af 
ikke ringe betydning, selv om det er et sejlskib. derfor burde 
der efter fragtnævnets opfattelse ikke gives det ønskede 
tilsagn. men, fortsatte fragtnævnet, ønskede ministeren at 

Det Danske Petroleums-Aktieselskab lejede i 1889 et stort område på den opfyldte Refshaleø i Københavns Havn. Her var plads til alle 
nødvendige faciliteter og tillige gode besejlingsforhold for de store dampskibe, der begyndte at overtage forsyningen af det danske marked. 
Illustration fra ”Det Danske Petroleums-Aktieselskab 1914”.
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Tønder
med den hurtigt voksende olieproduktion, opstod et enormt behov 
for tønder og for de håndværkere, bødkere, der kunne reparere gam-
le og fremstille nye tønder. det amerikanske materiale var prima 
hvidt egetræ til staver, ringe blev fremstillet af Hickory (herhjemme 
tidligere anvendt til skæfter for hamre, økser o.l.). træringe blev si-
den erstattet med ringe af jern, og efterhånden blev tøndefabrikation 
en omfattende industri. dimensionerne på den færdige tønde var 33 
¼ tomme (79,8 cm) lang overalt, mellem top og bund 31½ tomme 
(75,6 cm) og største diameter 19½ tomme (46,8 cm). 

en betydelig del af oliehandelen bestod af tomt returgods, tøn-
der. ved oliekilderne var prisen i 1863 for en god brugt tønde mel-
lem 1,50 og 2 dollars. til sammenligning kostede en ny tønde 2,25 
til 2,50 dollars, stigende helt op til 3 til 3,25 dollars i 1864.36

selv efter tankskibenes fremkomst havde tønderne langt fra 
udspillet deres rolle. tankskibene leverede i større mængder, der 
pumpedes over i landbaserede tanke. en betydelig del af distributio-
nen fra det danske Petroleums aktieselskabs lagre i københavn og 

Århus skete med tønder. tomme og fyldte petroleumstønder var en 
ladning, der ofte blev fragtet af danske skibe, bl.a. ombord i skibsfø-
rer Peter mærsk møllers lille damper laura af svendborg, der fra 
københavn bragte tomme tønder til riga.

det danske Petroleums aktieselskab forsynede grønland, is-
land og færøerne. til disse destinationer bestod emballagen altid af 
tønder; alene til færøerne fyldtes i 1920 4.641 tønder. i 1920 blev 
der i det danske Petroleums aktieselskabs regnskab gjort rede for 
tøndesituationen. ved udgangen af 1919 havde selskabet en behold-
ning på 105.162 tomme trætønder og 5.117 fyldte trætønder. fra 
det islandske datterselskab købtes desuden 200 tønder for en pris 
af 6 kr. pr. stk. til sammenligning bestod selskabets beholdning af 
jerntønder af 3.041, samt en del dunke til 5, 10 og 40 liters indhold. 
til vedligehold og reparation anskaffedes i årets løb 35.000 stave 
og 35.100 bundstykker samt et meget stort antal spunse og dertil 
adskillige tons lim. ved udgangen af 1920 var antallet af trætønder 
imidlertid faldet med ca. 20 % (ca. 22.000 stk), mens antallet af 
jerntønder var steget til 4.508.37

Tønde-Mål
forbruget af olie regnedes i vinteren 2008/2009 til at 
andrage 87 millioner tønder om dagen.34

oberst drakes olieboring i 1859 bragte i løbet af 
kort tid 25 fade olie til jordens overflade. den dan-
ske øltønde rummede 136 potter. den amerikanske 
tøndemål svarede til 42 gallon (en gallon var 3,918 
danske potter). mange tidlige petroleumstønder 
rummede 40 gallon og det var ikke usædvanligt at 
finde tønder op til halvanden gange større end den 
almindelige olietønde, og blandt de gængse tønder 
varierede indholdet mellem 40 og 50 gallons. 

olieproducenternes enedes i 1866 om, at indhol-
det af en tønde skulle være fælles. men først i 1872 
fastsattes rumindholdet til 42 gallon. det er dette 
mål, der stadigt er det gældende i oliehandel. så de 
87 millioner tønder, som var forbruget, svarede til 
365.400.000 gallon eller 1.383.039.000.000 liter.

i danmark var man i øvrigt ret ligegyldig over 
for oliens emballage. Her var interessen samlet om 
produktet. første instans var tolden, hvor afgiften 
regnedes efter vægt i pund (1 pund = 500 gram). 
næste led var detailsalget, hvor danskerne købte de-
res varer i potter (1 pot = 0,971 liter).35

Petroleumstønder i kæmpemæssigt antal på Refshaleøen i København. Der kræ-
vedes et stort vedligeholdelsesarbejde af selskabets stab af bødkere. Illustration 
fra ”Det Danske Petroleums-Aktieselskab 1914”.
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gennemføre sagen, ville det jo øjensynlig ikke være nogen 
skade til om forholdet til U.S.A. kunne blive noget mere af-
klaret. tilladelsen blev herefter givet, på betingelse af, at 
Skibet øjeblikkelig frigives til fart på Danmark, når dette fra 
Handelsministeriets side måtte blive forlangt.31

da våbenstilstanden endelig kom i stand i november 
1918, gik der da også kun tre måneder førend astrid, 
som selskabet havde fundet var et mere passende navn 
end det tysk klingende diesella, afgik fra new York 
med en flydende ladning bestemt til københavn. i løbet af 
1919 udførte skibet tre rejser fra new York til københavn. 
i 1920 gennemførtes ni rejser, men nu begrænset til indre 
danske farvande, og skibet omtaltes atter som lægter. men  
astrid kom atter på langfart fra københavn til new York i 
1921, hvor det under tæt tåge stødte på et isbjerg. skader var 
der flere af, størst var et stort hul i boven over vandlinien.32 
besætningen fik tætnet hullet og klaret skibet op, så rejsen 
mod new York kunne fuldføres. astrid afhændedes 1923 
til norge, kom tilbage som dansk i 1925, men afhændedes 
på ny til norge i 1926.33 Hermed var det endeligt slut med 
dansk petroleumsfart under sejl. 
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Summary
Petroleum became a major export product from the east 
coast of the united states to other parts of the World about 
150 years ago. the liquid was packed in wooden barrels, 
each containing 40-60 gallons. standardization took place 
in 1872, when the producers agreed that the contents of a 
barrel would be 42 gallons or nearly 160 liters of petroleum. 
and this content is still the “trading” figure in the market. 
the barrel was then transported to the quay, from where 
further transportation was handled by sailing ships of many 
different types and sizes. the author has found 264 voy-
ages made by danish flagged sailing ships from the u.s. 
east coast to europe. several hundred other sailing ships un-
der other flags also transported the product to danish ports. 
return cargo from europe was normally empty barrels. 
even when the steam tankers became part of the petroleum 
transportation from the late 1880s, many sailing ships still 
continued their part of the trade. 

some of the danish ships in the trade were the cryolite 
sailors, who normally departed from Copenhagen in april, 
then proceeding to ivigtut in eastern greenland, unloading 
their cargo of men, provisions and tools, thereafter taking 
cryolite on board, then proceeding to Philadelphia before 
returning to ivigtut, repeating the procedure and returning 
to Philadelphia, two or sometimes, under favorable weather 
conditions, three voyages took place in a year. after the last 
unloading of cryolite, the new cargo was petroleum in bar-
rels for a place inside the skaw. 

the main importation ports in denmark were aarhus 
and the Copenhagen satellite ports tuborg Havn, and refs- 
haleøen. distribution for the south of sweden and many 
danish provincial ports took place from the satellite ports 
of Copenhagen.

danish ships took part in the exportation of russian oil 
from especially st. Petersburg, first in sailing ships, and 
from about 1890 by a growing number of steamers (not 
tankers). a special “niche” was the dfds regular routes on 
the mediterranean and the black sea. in the period 1888-
1894, the dfds steamers left batoum 69 times with very 
different amounts of petroleum, ranging from 20 to 1,294 
tons depending on the free space on the steamer.

sheet metal was used to make more useful packing to 
destinations in the far east, australia, and places in the Pa-
cific ocean. the cases, often named coffins, each containing 
five gallons, were very practical, and when emptied of the 
liquid, the sheet metal was used to make roofs on buildings 
or used for many other purposes. not a single ship was seen 
with a return cargo of empty cases from the Pacific. 

specially built tankers gradually took over the trade. in 
denmark, the steam tanker Christine, built in 1890, took 68 
cargoes to denmark and sweden before she was taken over 
by another standard oil company in 1901.

but in the early years of the twentieth century, sailing 
vessels still took part in the trade. the very last danish  
sailing ship was the astrid, a former french ship, built as 
sailing tanker and used as a towing lighter until restored 
to earlier glory, made the last transportation of petroleum 
across the atlantic in 1921. 
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Lemvig havn. I utålmodig venten på at købstaden skulle anlægge en havn ved Lemvig tog bl. a. byens købmænd og skibsejere sagen i 
egen hånd og anlagde allerede 1851 en skibsbro, som de ikke uden sværdslag ville opgive, da byen seks år senere havde haft held af sine 
havneplaner. Foto: Lemvig Museum.
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Et købmandsrederi i Lemvig

Af Benny Boysen

I 1830’erne blev Limfjorden sejlbar gennem Aggerkanalen. 
Byer som Lemvig, Struer, Nykøbing og Thisted fik snart bety-
delige købmandsejede flåder og brød hermed Aalborgs hidti-
dige dominans på skibsfart til og fra Limfjorden. Byernes ski-
be kom i første omgang primært til at sejle korn til Norge og 
England og tømmer og kul retur. Kullene var forudsætningen 
for etablering af nye industrier som teglværker og jernstø-
berier. Landbrugsvarer sejledes til Altona, og kolonialvarer 
kom retur. I 1900-tallet var den trafik og organisationsmåde 
for længst blevet historie, men fortiden var ikke helt glemt 
hos efterkommerne i et tidligere entreprenant købmandsre-
deri i Lemvig. Her så man på grund af de høje fragtrater 
efter afslutningen af den 1. Verdenskrig gode muligheder for 
fortjeneste ved retablering af et købmandsrederi. 1

Købmandsslægten Hestbech
efter at købmand mettus magnus Hestbech (1847-1913) var 
død, førte hans enke alvine Christence strøier forretningen 
i Centralgården på torvet i lemvig videre. Hun besluttede 
sig for sammen med sønnen ejnar theodor frederik Hest-
bech at genoptage en gammel tradition i købmandsslægten. 
de ville have deres eget skib, og ejnar skulle føre det. 

allerede tidligt efter at limfjorden i 1830’erne var ble-
vet sejlbar gennem aggerkanalen, var købmand frederik 
Hestbech (1813-1890) flyttet fra skive til lemvig, hvor han 
havde fået økonomiske interesser i en flåde af brugte fartø-
jer, som han købte til byen sammen med sin svoger post-
mester og købmand a. W. andrup. gennem handel og bl.a. 
jernstøberi, avis og bogtrykkeri skulle Hestbech-slægten få 
en dominerende position i lemvig.

selv om storhedstiden som rederi lå et par menneskeald-
re tilbage, var interessen for lokal skibsfart ikke forsvundet,  
og ejnar Hestbech stod med en solid søfartsuddannelse og 
ventede bare på en titel som kaptajn med fod på eget dæk. 
den kom i august 1919 med erhvervelsen af den næsten nye 
stålbyggede hollandske motorskonnert uno, som nu fik 
navneforandring og opkaldtes efter faderens mellemnavn 
magnus.

firmaet bag skibet hed officielt M. M. Hestbechs enke, 
og havde enkefru alvine Hestbech som bestyrende reder. en 
sådan skulle skibet have, men i realiteten var det ejnar Hest-
bech, som med en betragtelig økonomisk anpart i skibet, drev 
det rent forretningsmæssigt, og der var store forventninger 
om en god indtjening. den 1. verdenskrig havde tyndet ge-
valdigt ud i den danske småskibsflåde, og der var i 1919 gode 
fragtrater; ikke mindst på grund af mangel på skibstonnage.

magnus var bygget i bolnes i Holland 1918 og regi-
streret som sejlskib med hjælpemotor. skibet var rigget som 
en 2-mastet skonnert, men havde endvidere en 2-cylindret 
90 Hk råoliemotor.

En erfaren sømand
ejnar th. fr. Hestbech (1883-1951) var en erfaren sømand 
at sende med magnus. allerede som 15-årig var han stået 
til søs med barkskibet danmark af københavn. senere 
blev det til en flerårig hyre om bord på det store fuldriggede 
skib gladstone af nordby på fanø. Her kom Hestbech 
virkelig på langfart, idet gladstone i flere år sejlede i 
salpeterfarten på sydamerikas vestkyst og havde rejser både 
til australien og sydhavsøerne. 
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kun 18 år gammel blev han optaget på navigationssko-
len i københavn, og som 23-årig var han ansat som styr-
mand i alfred Christensens rederier. Her oplevede han en 
dramatisk situation i oktober 1907, da hans skib lå i norge i 
fjorden ud for skien. i udkanten af samme fjord havde bar-
ken sørine af nordby på fanø udlosset sin ballast, før 
skibet med en slæbebåd på siden var under bugsering op 
til lasteplads i brevik. tilsyneladende uden ydre anledning 
kæntrede sørine helt rundt, således kølen kom op, og fol-
kene om bord røg i vandet. Hestbech, der stod på sit skib og 
iagttog ulykken, bandt resolut en line om livet og sprang i 

vandet og svømmede over mod det forulykkede skib for at 
komme de nødstedte til hjælp. for denne redningsdåd mod-
tog han senere Medaljen for druknedes Redning. kun to 
omkom ved det dramatiske forlis, nemlig ungmand j. kold 
fra thisted og kaptajn a. C. andersens hustru sørine, som 
skibet var opkaldt efter. barken blev senere bjerget, istand-
sat og kom i fart igen.

under hele 1. verdenskrig kom ejnar Hestbech til at sej-
le uden uheld i minefyldte farvande, hvor også tyske ubåde 
hensynsløst opererede og sænkede handelsskibe uden ske-
len til nationalitet. en tid var han fører af den 3-mastede 
motorskonnert asta som 1913-1916 tilhørte sejlskibssel-
skabet scandia ved konsul C. breinholt i esbjerg, men lyk-
keligvis var han ikke med skibet, da det blev sænket af en 
tysk ubåd i juli 1918 i atlanterhavet på en rejse med fisk fra 
reykjavik i island til barcelona i spanien. af skibets besæt-
ning omkom fem mand, idet kun skibets kok blev reddet2.

magnus var blot ét af de mange hollandske og tyske 
skibe, som blev hjemkøbt til danmark, mens konjunkturer 
og fragtrater var gode efter afslutningen af verdenskrigen. 
snart vendte begge dele, og det blev meget småt med løn-
somme fragter.

Styrmand Kiil 
den senere dfds-kaptajn Christian Peter Christiansen kiil 
(1897-1983) havde i efteråret 1921 lige bestået styrmands- 
og skibsførereksamen og søgte nu efter en hyre som styr-
mand. Han fortæller i sine utrykte erindringer: ”Nu var der 
trukket sorte skyer op over al skibsfart. Det var som alver-
dens skibe lagde op, og al skibsfart gik i stå. Man læste om, 
at i København var hele Langelinje besat af oplagte skibe i 
hele sin længde, endog i tre lag uden på hinanden, og der 
var selvfølgelig ikke en hyre at opdrive. Understøttelse var 
der ikke noget, der hed udover fattigvæsenet, og hvis nogen 
fik noget dér, skulle det hele betales tilbage.”3

den unge styrmand kiil, rejste i sin jagt på en hyre over 
til vestkysten, hvor hans onkel, Hans madsen var fører af et 
af vandbygningsvæsenets skibe. kalenderen var nu bladet 
om på 1922. efter at man havde opgivet at holde nyminde-
gabstrømmen åben, var kaptajn madsen blevet forflyttet til 

Ejnar Theodor Frederik Hestbech var i Lemvig et skattet medlem 
af byens store marineforening, hvis æresmedlem han var. Han 
havde i mange år titel af inspektør i interessentselskabet Central-
gården i Lemvig. Hestbech var gift med Siri Irene Christiansen og 
havde ved sin død den 11-årige søn Carl Magnus (Calle). Illustra-
tion fra Navigatørernes Bog.
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lemvig/thyborøn, hvor han var blevet bekendt med ejnar 
Hestbech, som på dette tidspunkt havde magnus liggende 
oplagt i havnen i vejle. madsen bragte sin nevø i forbindelse 
med Hestbech, som tilbød den nyuddannede kiil sit første 
job som styrmand på magnus. 

kiil noterer i sine erindringer: ”Kaptajnen hed Hestbech 
og gik for at være en ret så ubehagelig herre, men noget 
måtte jeg jo have, så jeg slog til.”

styrmand kiils første rejse med magnus gik fra vejle 
til nakskov, hvor der lastedes byg til byen goole på Hum-
berfloden i østengland. Her kunne man så laste kul til byen 
Poole ved den engelske kanal. fra dette område ved den 
engelske sydkyst udskibedes porcelænsjord, hvilket i tidens 
løb har givet laster til mange mindre danske fartøjer. mag-
nus fik en last porcelænsjord, som er en kaolinholdig lerart 
til brug i den keramiske industri. lasten skulle leveres i byen 
gijon ud mod den biscayiske bugt i nordspanien. efter los-
ning i gijon var man heldige at få aftale om en last salt, som 
skulle hentes i Portugal og sejles tværs over atlanterhavet til 
new foundland, hvorfra det næsten altid var muligt at få en 
last saltet fisk til et af de katolske lande ved middelhavet. 

Heldet hørte imidlertid op allerede nogle få sømil uden 
for gijon. skibets motor brændte sammen. for sejl alene 
fik man efter en del besværligheder skibet manøvreret ind 
til den lille by vivero ca. 80 sømil længere fremme på den 
spanske nordkyst for der at forsøge at få motoren repareret. 
det lykkedes kun delvist, idet man fik motoren til at køre på 
den ene cylinder. den lukrative rejse med salt og fisk over 
atlanterhavet måtte opgives, og for sejl alene og en haltende 
motor til manøvrer i snævre løb, vovede man at krydse bi-
scayen for at komme op til havnen i rotterdam.

vel ankommen til rotterdam blev hele besætningen 
mønstret af. det var et problem for Hestbech, at han ikke 
kunne udrede besætningens økonomiske tilgodehavender. 
styrmand kiil måtte lade sig nøje med et løfte om, at afreg-
ningen ville blive sendt fra den bestyrende reder i lemvig 
hjem til hans forældre i Horne i vendsyssel. ”Dette gik jeg 
nødtvunget med til. Der skulle dog gå lang tid og føres en 
del korrespondance, før de penge nogensinde blev udbetalt”, 
erindrer kiil, der som sin første gerning efter at være kommet 
tilbage til danmark meldte sig ind i styrmandsforeningen.

magnus var indtil videre oplagt i rotterdam, men hel-
ler ikke her kunne den havarerede motor repareres. der var 
ingen vej udenom; der måtte ilægges en helt ny og stærkere 
motor. Hestekræfterne forøgedes nu til 120 og cylindernes 
antal til 4. den nye motor har givet et betydeligt dræn i det 
lille købmandsrederis kasse. nu var det om at finde på no-
get, som der virkelig var penge i, og det gjorde Hestbech så.

Styrmand C. P. C. Kiil aftjente sin værnepligt ved marinen og fik 
sin første styrmandshyre på MAGNUS. Han blev senere meget 
fortrolig med sejlads på Limfjorden, dels som styrmand på DFDS 
damperen LIMFJORDEN og sidst som mangeårig fører af samme 
rederis rutebåde mellem hovedstaden og Aalborg. Han førte S/S 
KJØBENHAVN, da skibet i 1948 minesprængtes ved Hals Barre, 
og siden det nye skib på ruten H. P. PRIOR, som han førte i 12 år. 
Foto: Privateje.

77



I smuglerfarvande
i estland havde avisen Päevaleht (dagbladet) i tallinn den 
9. november 1923 bl. a. følgende tekst: ”På det seneste har 
kystvagten i Tallinn fanget tyske, danske og estiske smugler-
både med tysk spiritus, som højst sandsynligt er kommet i 
vanskeligheder i finske farvande og derfor har bevæget sig 
ind i estiske farvande. Alle smuglerbåde er givet videre til 
toldmyndighederne. Kystvagternes nye og hurtige fartøjer 
har været til stor hjælp til at fange bådene, så tyske smugler-
skibe holdes fra estiske farvande og tvinges til at respektere 
den estiske republiks love for farvandene.”4

et af de skibe, som det estiske dagblad kunne berette 
om, var motorskonnerten magnus af lemvig, som nogle 
få dage tidligere var blevet opbragt af kystvagten, da det et 
par dage havde ligget opankret ved malusiøerne i estisk far-
vand øst for tallinn. magnus var nu belagt med arrest og 
ført til tallinn.

skibet havde gennem nogen tid sejlet rundt i finske far-
vande. i finland var der på den tid totalforbud mod alt salg 
og fremstilling af alkohol, hvilket havde givet anledning 
til en del smugleri fra mindre fartøjer, som kunne operere 
langs kysten og på de finske øer. følte man, at der var fare 

Den stålbyggede motorskonnert MAGNUS havde i Danmark registreringsbogstaverne NWTM, og opgives at have en bruttotonnage på 230. 
Skibet blev efter sin lemvigtid i oktober 1926 solgt tilbage til Holland, hvor det fik navnet REINA II af Groningen, senere blev det omdøbt 
til REJA og TIMOR, men fortsat med Groningen som hjemsted. Da skibet i 1940 solgtes til Sardinien kom det til at hedde ALAS. Sidste 
kendte navn og hjemsted var ANTONIO BARRACO af Trapani på Sicilien. Foto: Privateje.
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på færde, kunne man hurtigt flygte ind i estisk farvand. da 
magnus et par dage havde ligget for anker, var den estiske 
kystvagt dukket op med forespørgsel om, hvad man lavede 
der. kaptajnen havde svar parat; man lå med motorhavari. 
uheldigvis havde en af kystvagterne så megen teknisk ind-
sigt, at han hurtigt kunne se, at en kompressors ventilfjeder 
var skruet løs, og ved at stramme den, startede motoren fint 
igen. så var det tid til at interessere sig for skibets lastedo-
kumenter. ifølge disse skulle der om bord være 151.000 liter 
tysk 96 % sprit og 113 kasser med vin og spiritusdrikke. ef-
ter en optælling af lasten viste der sig at mangle 35.000 liter 
sprit og 13 kasser med vin og spiritus. til gengæld havde 
eftersøgningen på skibet været så grundig, at vagterne også 
havde fundet fire revolvere og 25 patroner. derefter var der 
afsejling til tallinn for egen motor.

udgangen på episoden kendes ikke, men den har næppe 
gavnet rederiets økonomi. Helt opgivet sejladsen på fin-
land og estland, hvor der altid var trælaster at hente, havde 
magnus dog ikke. det ses af samme estiske dagblad fra 
den 25. september 1924, hvor det nævnes, at kaptajn Hest-
bech med magnus på grund af storm havde søgt nødhavn 
i tallinn med en ny spritlast. denne gang må der have været 
overensstemmelse mellem papirer og ladning, for der ses 
ingen yderligere omtale.

Rederiet nedlægges
om det var af nød eller lyst, at man i lemvig besluttede sig 
for at afhænde rederiets eneste fartøj kan vel ikke opklares 
i dag, men det var det, der skete i 1926. magnus, som 
endnu ikke var ti år gammel, skulle dog få mange flere år på 
havet; fortrinsvis på middelhavet, hvor skibet endnu i 1975 
var optaget i Lloyds Register of Shipping. nu med hjem-
sted i byen trabani på sicilien og under navnet antonia 
barraCo.

kaptajn Hestbech gik i land og fandt et erhverv på land-
jorden.  der var jernstøbertraditioner i Hestbechfamilien, og 
den tidligere kaptajn forsøgte sig nu lidt i samme branche 
med en forretning, som solgte støbegods. snart blev det dog 
administrationen af Centralgården på torvet i lemvig, der 
lagde beslag på hans arbejdskraft. Han træffes i 1930’erne 

med den officielle titel inspektør. selv om det var slut med at 
sejle, blev han i lemvig fortsat omtalt som ”kaptajn Hest-
bech”. i slutningen af 1940'erne kom den gamle kaptajn dog 
atter til søs, da to fiskeskippere i thyborøn med deres kut-
tere unna og CeYlon ville forsøge sig med fiskeri ved 
den sydamerikanske østkyst med udgangspunkt i havnen i 
montevideo. kutterne kunne ikke få tilladelse til at krydse 
atlanten uden at have en navigationskyndig fører med, og 
her fik Hestbech sin sidste krydsning af atlanterhavet.

efter nogle år med svagt hjerte døde kaptajn Hestbech i 
hjemmet i Centralgården den 2. maj 1951 i en alder af 68 år.

Noter
1. aalborgs dominans af limfjordshandelen og etablering 
af tidlige købmandsrederier er nærmere beskrevet i benny 
boysen: Den havn ved Struer (1981).
2. samling af søforklaringer over krigsforliste danske skibe 
i årene 1914-1918 (1921).
3. C. P. C. kiils datter fru birthe asfeldt, Herning, takkes for 
at have stillet faderens erindringer til rådighed for forfatteren.
4. journalist thomas Hviid og hustru, estland, takkes for 
oversættelsen af den estiske avistekst.

Summary 
after several floods during the 1830s, the limfjord became 
navigable directly from the north sea and opened up new 
markets for the merchants around the fjord, who started 
buying up second-hand tonnage to establish their own ship-
ping companies.

in lemvig the merchant family Hestbech was among 
the first, and as it turned out the last, to establish such a 
company with their own fleet, when the family bought the 
dutch-built motor schooner magnus in 1919 in an attempt 
to reestablish one of the family’s first activities in the town.

during the boom after World War one, they invested in 
a newly built ship which, during the recession a few years 
later, had difficulty finding profitable cargoes. the quite un-
orthodox captain saw a possibility for profitable business by 
smuggling spirits in the waters between finland and esto-
nia. the magnus’s home port was lemvig until 1926.
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M/S THORSHØVDI ved afrejse fra Sandefjord. Fabriksskibet, hvor Kristian Thomsen var forhyret i 1964/65, blev bygget i 1948 på Burmei-
ster & Wain i København til rederiet AS Thor Dahl i Sandefjord. Med sig på togterne til Sydhavet havde hvalkogeren en flåde på seks hval-
fangerbåde og to bøjebåde til indsamling af døde hvaler. Fotograf: Dimitri Koloboff. Venligst udlånt af Hvalfangstmuseet, Sandefjord, Norge.

80



Hvalfangst ved Antarktis i 1960’erne
En dansk messedreng blandt norske hvalfangere

Af Søren Byskov

I oktober 1964 fik en ung dansker, Kristian Thomsen fra 
Frederikshavn, hyre i den norske hvalfangst om bord på den 
flydende hvalkoger M/S THORSHØVDI fra rederiet AS Thor 
Dahl i Sandefjord. Et syv måneder langt togt til havet om-
kring Antarktis på jagt efter de store hvaler ventede forude, 
og den unge nordjyde fik en oplevelse for livet. I efteråret 
2013 besluttede Kristian Thomsen sig til at overdrage en 
række effekter fra sin rejse til Fiskeri- og Søfartsmuseet, og 
samtidig benyttede han lejligheden til at fortælle sin spæn-
dende historie til museets medarbejdere, herunder denne 
artikels forfatter. Kristian Thomsens personlige beretning 
og fotos danner baggrund for artiklen i et tilbageblik på en 
hvalfangstindustri, der set med nutidens øjne virker frem-
medartet og næsten uvirkelig i sit enorme omfang. Norge og 
andre hvalfangernationers aktiviteter i Sydhavet fandt sted 
fra omkring 1904 til 1960’erne, og de effektive hvalbåde 
og flydende kogerier formåede næsten at rydde den sydlige 
halvkugle for de store hvaler. 

Indledning
i efteråret 1964 læste den 16-årige nordjyde kristian thom-
sen en annonce i frederikshavns avis, hvor det norske rederi 
a/s thor dahl søgte efter ”messe- og lugargutter” til hval-
fangsten i sydhavet. sammen med en jævnaldrende kam-
merat reflekterede han på annoncen, og begge blev de kaldt 
til sandefjord i norge. rederiet søgte efter unge danskere, 
fordi det var svært at få nordmænd, som ville tage det dår-
ligt betalte arbejde. men for kristian thomsen var lønnen 
ikke det vigtigste. Han ville ud og opleve noget og havde 
allerede prøvet at sejle som messedreng på ruten mellem 

frederikshavn og gøteborg. en hyre på en norsk hvalfanger 
lød ualmindelig tillokkende for en eventyrlysten knægt.1 

der var i alt fire unge frederikshavnere, som var blevet 
antaget til rederiet, og i oktober 1964 tog de fra Hirtshals til 
larvik, hvor de blev hentet af en repræsentant fra thor dahl 
og kørt det sidste stykke til sandefjord. ved den lille halvø 
thorøya lå den flydende fabrik, hvalkogeren m/s tHors-
Høvdi, og ventede på at blive bunkret, det vil sige tanket 
op med brændstof. med sine 23.000 tons dødvægt fordelt på 
næsten 200 meters længde var det et imponerende syn for 
de unge danskere. skibet var bygget i 1948 på burmeister 
& Wain i københavn og indrettet til moderne hvalfangst i 
stor skala. selv om skibet var bygget i danmark, udgjorde 
kristian thomsen og de få øvrige unge danskere, som havde 
fået hyre ombord på hvalkogeren, det eneste danske islæt på 
tHorsHøvdi og skibets tilhørende flåde af hvalfanger-
både. den flere hundrede mand store besætning af profes-
sionelle hvalfangere og hvalarbejdere var alle nordmænd, 
og efter tre dages forberedelser i sandefjord sejlede hvalfan-
gerflåden 12. oktober 1964 afsted med kurs mod det sydlige 
atlanterhav og antarktis. de næste syv måneder skulle blive 
en oplevelse for livet for kristian thomsen, og bortset fra en 
kort landgang på de Canariske øer på vejen derned satte han 
ikke igen fødderne på landjorden, før skibets hjemkomst til 
sandefjord i maj 1965. 

Den norske hvalfangst i Sydhavet
gennem århundreder var hvalfangst en betydelig økonomisk 
aktivitet i nordeuropa og nordamerika. danmark formåede 
aldrig at etablere en rentabel flåde, men danske søfolk fra 
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blandt andet rømø deltog i 1600- og 1700-tallets hvalfangst 
fra Hamborg og nederlandene. op gennem 1800-tallet var 
britiske og ikke mindst nordamerikanske hvalfangere domi-
nerende på verdenshavene og på verdensmarkedet. Hvalolie 
udvundet fra dyrenes spæklag var eftertragtet til mange 
formål, blandt andet belysning og smøring, og barderne an-
vendtes til en række produkter, fra korsetter og parasoller til 
fiskestænger og møbelfremstilling.2  

oceangående hvalfangerskibe fangede de store rethva-
ler og kaskelothvaler ved hjælp af harpunering fra mindre 
både udsat fra hvalfangerskibet, og fangst til havs var for-
bundet med betydelig risiko for besætningen, når jagten på 
en skudt hval gik løs hen over vandet. norsk hvalfangst var i 
1800-tallet koncentreret til de arktiske farvande ud for finn-
marken, men sidst i århundredet skete en udvikling, som 
førte til en markant ændring i nordmændenes rolle i den 
globale hvalfangst. i 1860’erne udviklede den norske hval- 
entreprenør svend foyn en harpunkanon med en spræng-
ladning i harpunhovedet. Harpunkanonen kunne affyres fra 
stævnen af et skib med tilstrækkelig kraft til, at en ramt hval 
kunne fastholdes og bjærges ind til skibet uden brug af de 
små hvalfangerbåde til at sejle efter den ramte hval. foyns 
opfindelse førte til en kraftig vækst i norsk hvalfangst, og 
mod slutningen af 1800-tallet var bestanden af hvaler i far-
vandene ud for norge så hårdt udnyttet, at der indførtes for-
bud mod hvalfangst ud for finnmarken, og nordmændene 
begyndte at se sig om efter nye fangstområder. fokus blev 
nu rettet mod især det sydlige atlanterhav og de øvrige far-
vande ved antarktis, til sammen kaldet sydhavet, hvor jor-
dens største forekomster af store hvaler fandtes. fra 1904 
drev nordmændene landbaserede hvalstationer på øerne i 
sydhavet til fremstilling af hvalolie, og i de følgende to-
tre årtier udgjorde disse stationer, først og fremmest på øen 
south georgia, en profitabel forretning takket være talrige 
norske hvalfangeres leverancer af store hvaler.3 

farvandene omkring de landbaserede stationer blev 
hårdt udnyttet af hvalfangerne, og efterhånden som man 
skulle sejle længere væk for at finde dyrene, blev der pro-
blemer med kvaliteten af den færdige olie. Hvaler som var 
blevet skudt så langt væk, at det tog flere døgn, før de kunne 

landes til forarbejdning, gav ikke så god en kvalitet olie, og 
den norske hvalindustri begyndte i stedet at satse på flyden-
de fabrikker, hvalkogere. fabriksskibene kunne sendes til 
antarktis sammen med et følge af tilhørende hvalfangerbå-
de, der så leverede de døde hvaler direkte til skibet. fabriks-
skibene var effektive og fleksible, og allerede i slutningen af 
1920’erne stod de for langt størstedelen af forarbejdningen 
af de mange store hvaler.4 

ved udbruddet af 2. verdenskrig var hvalfangsten mere 
omfattende end nogensinde tidligere, og norge stod sam-

 THORSHØVDI løber af stablen på Burmeister & Wain i april 
1948. Skibet deltog frem til 1965 hvert år i hvalfangsten ved Ant-
arktis. Foto: M/S Museet for Søfart.
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men med storbritannien og de senest tilkomne aktører, ja-
pan og tyskland, for mere end 90% af fangsterne. de norske 
og britiske fabriksskibe var imidlertid ved at være udtjent, 
og mange af dem overlevede ikke krigens strabadser, blandt 
andet fordi de anvendtes til alternative formål af de krigs-
førende nationer.5 efter krigsafslutningen opstod fornyet 
efterspørgsel efter hvalprodukter, men samtidig var der in-
ternationalt en gryende opmærksomhed på beskyttelse af 
hvalbestandene mod overudnyttelse. i 1946 oprettedes den 
internationale Hvalfangstkommission (iWC), og samtidig 
med at norske rederier planlagde bygningen af nye fabriks-
skibe og hvalfangerbåde, forstærkedes kravene til ansvarlig 
udnyttelse af hvalerne som ressource. der blev fastsat en 
fangstkvote på det højst tilladte antal hvaler – eller rettere, 
”blåhvalenheder” – pr. år, og i norge valgte den norske stat 
at medfinansiere genopbygningen af et antal fabriksskibe 
med hvalfangerbåde, ligesom der på de enkelte togter rejste 
statslige kontrollører med om bord.6 

snart skulle det vise sig at efterkrigstidens efterspørgsel 
på hvalolie og -kødprodukter til fødevareindustrien overgik 
alle forventninger. bygningen af nye hvalfangerflåder blev 
en god forretning for nordmændene frem til 1960’erne, og 
kravene til de nye skibe om at udnytte hele hvalen – og ikke 
som hidtil kassere kadaveret når spæk og barder var bjær-
get – gjorde, at de nye skibe blev indrettet til produktion af 
såvel olie som kødekstrakt og kød- og benmel. således gen-
vandt norge delvist sin position blandt de globale hvalfan-
gernationer. da nordmændene i 1930 var på toppen af deres 
dominans inden for hvalfangsten havde de 66% af de totale 
fangster i sydhavet, og tredive år senere, i 1960, hjemtog de 
stadig næsten 30% af fangsterne og var på niveau med den 
nyeste og mest aktive deltagernation i hvalfangsterne ved 
antarktis, japan.7

det sidste af i alt fem flydende hvalkogerier, der blev 
bygget til den norske hvalfangst efter 2. verdenskrig, var 
m/s tHorsHøvdi.8 skibet blev leveret til rederiet a/s 
thor dahl i sandefjord i 1948 fra burmeister & Wain i kø-
benhavn, og fartøjet, som kristian thomsen og hans danske 
kammerater i efteråret 1964 fik hyre på, havde således på 
det tidspunkt i mange år været en del af norges indbringen-

de og gennemindustrialiserede hvalfangst. men de mange 
års intense jagt begyndte at sætte sine spor i sydhavet, hvor 
hvalfangerne var godt på vej til at bringe bestanden af store 
hvaler ned på et nulpunkt. i 1964 forbød iWC efter flere 
års diskussion fangst af blåhval, og på sin rejse i 1964-65 
oplevede kristian thomsen derfor kun, at tHorsHøvdi 
fik finhval, sejhval og kaskelothval om bord til flænsning og 
forarbejdning. den norske hvalfangstindustri nærmede sig 
sin sidste fangstsæson ved antarktis.9 

Om bord på M/S THORSHØVDI
efter nogle ugers sejlads ned gennem atlanterhavet nåede 
tHorsHøvdi frem til bestemmelsesstedet i god tid til 
fangstsæsonens begyndelse i december 1964. sejladsen fra 
sandefjord gik uproblematisk, og mandskabet fik undervejs 
lejlighed til at få fast grund under fødderne på gran Canaria, 
hvor skibet lagde til kaj for at bunkre og gøre de sidste ting 
klar til et halvt år til havs. kristian thomsen arbejdede som 
messedreng i kokkemessen, men selv om alle dage var ar-
bejdsdage, havde han i lighed med den øvrige halve snes dan-
skere om bord tre-fire timers frivagt midt på dagen, og der var 
rig lejlighed til at bevæge sig rundt og opleve livet om bord. 

tHorsHøvdi var hovedskibet i det, nordmændene 
kaldte en hvalfangstekspedition. ud over hvalkogeriet be-
stod ekspeditionen af otte mindre fartøjer, heraf seks hval-
både udstyret med harpunkanon, og to såkaldte bøjebåde, 
som indsamlede de døde hvaler til hvalkogeriet. ekspeditio-
nen færdedes i princippet overalt i sydhavet, og dens eneste 
formål var at fange så stor en del af den antarktiske kvote på 
hvaler som muligt i løbet af fangstsæsonen, der af iWC var 
fastlagt til perioden fra 12. december til 7. april. en gang om 
ugen lagde hver af bådene til ved siden af tHorsHøvdi 
for at bunkre olie, og i fællesskab bevægede fabriksskibet 
og dets flåde sig på den måde rundt over hele havområdet, 
alt efter hvor der blev lokaliseret hvaler. kristian thomsen 
husker ikke, at man som menig gjorde noget ud af at holde 
rede på, hvilken længdegrad, man befandt sig på, så uanset 
om man lå i læ ved øen tristan da Cunha i sydatlanten eller 
jagtede hval ved kerguelen i det indiske ocean holdt man 
sig til tidsregningen hjemme i norge. 
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Hver af de seks hvalbåde og de to bøjebåde havde en 
besætning på cirka 25 mand, og med selve tHorsHøvdis 
mandskab på omkring 320 nåede den samlede besætning 
op på mere end 500 mand. der var i bogstavelig forstand 
tale om et mandskab, idet der ikke var kvinder om bord 
overhovedet. til gengæld var rollefordelingen klar, og hver 
gruppe af mænd havde deres veldefinerede opgaver. ud over 
de normale skibsfunktioner for navigatører, dæksfolk, ma-
skinfolk og messefolk var en række funktioner knyttet til de 
forskellige faser i fangst og forarbejdning af hvalerne. På 
hver hvalbåd var der en skytte, som i kraft af sine evner med 
en harpunkanon udførte selve fangsten af hvaler, og på selve 
tHorsHøvdi var dæksmandskabet delt ind i ”flænsere”, 
”skærere” og ”lemmere” foruden arbejdsfolk, som slæbte de 
parterede hvaldele bort. under dæk sørgede en stor gruppe 
maskinarbejdere og teknikere for, at selve produktionen af 
olie, kødekstrakt og benmel forløb, som den skulle. 

som messe- og lukafdreng boede kristian thomsen un-
der hele rejsen i et lille fire-mands lukaf sammen med tre 
andre danskere. Pladsen var begrænset, og størstedelen af 
både arbejdstid og fritid foregik rundt omkring på skibet. 
Hans arbejde bestod først og fremmest i at servicere ski-
bets 17 kokke, der holdt til i den centrale kabys, hvorfra de 
mange messer for henholdsvis flænsere, skærere, officerer, 
matroser osv. blev betjent. kokkenes kahytter, som lå oven-
over kabyssen, skulle gøres rent, ligesom den mellemgang, 
der forbandt kahytterne. gangen var altid sølet til i blod 
fra hvalerne, husker kristian thomsen, og arbejdet med at 
holde området rent var næsten umuligt. men properhed og 
orden var i højsædet om bord på det norske skib, og de unge 
danskere skulle holde rent i messerne og orden på service 
og udstyr, så man undgik svind og unødige udgifter for re-
deriet. maden var ikke helt som hjemme i nordjylland, men 
kristian thomsen lærte at sætte stor pris på hvalbøf, navnlig 
fra halestykket på finhvalen, som var fantastisk velsmagen-
de. mindre begejstret var han for andre af de norske retter 
så som ludfisk, stuvet kålrabi og fårekød tilberedt på mange 
måder, men i hovedsagen var der god forplejning om bord. 
medens spiritus var bandlyst, var cigaretter allestedsnærvæ-
rende og fungerede nærmest som en slags valuta om bord, 

idet der ikke var mulighed for at bruge rede penge. indkøb 
af shampoo, tandpasta og lignende foregik én gang om ugen 
i ”shoppen”, og betalingen blev fratrukket den endelige 
afregning. men når der på anden vis blev handlet mellem 
folkene om bord, foregik prissætningen i form af et antal 
pakker smøger, og når det gjaldt kortspil, bestod puljen af 
en bunke cigaretter midt på bordet. 

fabriksskibet virkede i det hele taget på danskerne som 
en hel lille velfungerende verden med helt specielle om-
gangsformer. men man risikerede ikke at glemme, hvad for-
målet med togtet var, og fra begyndelsen af fangstsæsonen 
var der, når de unge danskere i fritiden bevægede sig rundt 
på skibet, en ulidelig stank af hval over det hele. man væn-
nede sig dog efterhånden til den skarpe lugt, fortæller kri-
stian thomsen, og til sidst ænsede man den nærmest ikke. 
danskerne kom under deres arbejde kun indirekte i kontakt 
med de døde hvaler, men det var spændende at følge de pro-
fessionelle hvalfangeres arbejde, og kristian thomsen su-
gede til sig af indtryk fra de mange forskellige facetter af 
den verden, han befandt sig i.

De store hvaler
fra begyndelsen af det 20. århundredes moderne hvalfangst 
ved antarktis var blåhvalen det mest eftertragtede bytte for 
hvalfangerskibene. med de muligheder, som brugen af har-
punkanon gav hvalfangerne, blev der for alvor åbnet for jag-
ten på verdens største dyreart, som i kraft af sin enorme stør-
relse repræsenterede en stor værdi for hvalfangstselskaberne. 
til og med 1930’erne foregik fangsten uden international 
regulering, men efterhånden stod det klart, at bestanden af 
såvel blåhval som af de øvrige store hvaler var under pres, 
og efter 2. verdenskrig enedes landene i hvalfangstkommis-
sionen om en årlig fangstkvote på 16.000 såkaldte ”blåhval- 
enheder” (Blue Whale Units). den lidt besynderlige enhed 
var udtryk for en sammenligning mellem de gængse hvalar-
ter baseret på deres indhold af olie, og en bWu kunne i 
fangstreguleringens sprogbrug svare til én fanget blåhval, to 
finhvaler eller seks sejhvaler.10

forsøget på at skåne blåhvalbestanden havde dog 
nærmest ingen virkning, og først i 1964, da den estimerede 
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bestand var nede på under 1.000 individer, enedes hvalfan-
gernationerne om en egentlig fredning. fangstkvoten blev 
dog fortsat udtrykt i blåhvalenheder, og i fangstsæsonen 
1964/65 fastsattes den til 8.000 bWu, men som kristian 
thomsen erfarede på sit togt med tHorsHøvdi, så be-
stod fangsterne udelukkende af finhval, sejhval og kaskelot. 
disse kunne til gengæld også nå en betragtelig størrelse, og 
kristian oplevede en nat at blive purret af sine kolleger for at 
komme op på dækket for at se det hidtil største dyr, som var 
fanget under togtet: en finhval på 84 fod, svarende til knap 
27 meter. På trods af nedgangen i alle hvalbestandene i syd-
havet fortsatte hvalfangerne altså med at kunne lokalisere de 
tilbageværende store dyr, og kristian thomsen oplevede på 
nærmeste hold den særegne fascination og status, som var 
forbundet med succesrig fangst af hval.
 

Jagt og aflivning
om bord på hver af de seks hvalbåde regerede skytterne. 
man var, fortæller kristian thomsen, som ung nybegyn-
der ikke i tvivl om, at skytterne havde den højeste status på 
hele hvalfangstekspeditionen. skytternes evne til at få ram 
på hvalerne var basis for hele ekspeditionens indtjening, og 
der blev løbende fulgt med i, hvem af dem, der var aller-
dygtigst. selv på kristian thomsens endelige afregning for 
hele rejsen med tHorsHøvdi stod nøje opført de seks 
hvalbådes fangst af hval benævnt ud fra de respektive navn-
givne skytter om bord. enhver kunne således på afregningen 
ved selvsyn konstatere, at skytten Per stokke om bord på 
hvalbåden tHorarinn var den mest succesrige på hele 
ekspeditionen.

når udkiggen på hvalbåden fik øje på en blåst ude over 
havet, gik meldingen øjeblikkeligt ned til skytten, som tog 
bestik af afstanden for derefter at løbe hen over gangbroen 
fra styrehuset direkte til den ladte harpunkanon i forstæv-
nen. siden 2. verdenskrig havde hvalbådene taget et nyt 
redskab i brug, asdiC,11 som egentlig var udviklet under 
krigen til lokalisering af u-både, men som også egnede sig 
til hvalfangsten. asdiC kunne ikke alene lokalisere hvaler i 
det dybe vand, lydbølgerne påvirkede også de store dyrs hø-
relse og skræmte dem til at bevæge sig op i havoverfladen, 
hvorved de blev synlige fra hvalbåden og for skytten.12 På 
de seks hvalbåde var der således et tæt samarbejde mellem 
asdiC-operatøren, udkiggen og skytten, og når hvalen var 
inden for skudhold, lod skytten skuddet gå, og harpunen 
med granathovedet for afsted mod sit mål. 

når harpunen ramte hvalen, eksploderede granaten og 
spredte modhagerne ud, hvorved den sårede hval blev for-
ankret til harpunlinen. linen var fastgjort til nogle kraftige 
fjedre i bunden af hvalbåden, så fartøjet kunne give efter for 
eventuelle ryk fra den anskudte hval. når en hval på denne 
måde var fanget ind, fortæller kristian thomsen, gik selve 
aflivningen i gang. den foregik i princippet ved, at der blev 
sendt flere granater afsted mod hvalen, men om dette rent 
faktisk var i stand til at slå dyret ihjel, er et omdiskuteret 
spørgsmål. i faglitteraturen omtales harpunering ved hjælp 
af harpunkanon og granater som selve aflivningsmetoden,13 

Kristian Thomsen (tv.) og en kammerat, John, poserer med flæn-
seknive foran en død finhval på flænsedækket af THORSHØVDI. 
Privatfoto, Kristian Thomsen.
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men kristian thomsens erfaring fra sine oplevelser i syd-
havet og fra hans kontakt med de norske hvalfangere var, at 
granaterne kun formåede at slå hvalen bevidstløs. Hvalerne 
døde, mente hvalfangerne, hverken ved harpunering eller 
ved forblødning. den egentlige aflivning foregik ifølge dem 
ved, at den bevidstløse hval med en lang ”kanyle” forbundet 
med en kompressor pumpedes op med luft, hvorved dyret 
vendte sig med bugen i vejret og efter et stykke tid druknede. 
som en hvalfanger udtrykte det overfor kristian thomsen: 
Hvis hvalerne kunne skrige højt i forhold til deres størrelse, 
så ville der aldrig blive skudt en hval. underforstået at den 
slags aflivning næppe ville være blevet tolereret i 1960’er-
nes skandinavien, hvis den ikke havde fundet sted så langt 
væk fra europa og ude af offentlighedens søgelys. som en 
påmindelse om, hvilke kræfter en såret hval besidder, så 
kristian thomsen på et tidspunkt en hvalbåd med en kraftig 
bule i skibssiden og et bøjet gelænder langs rælingen. det 

var, fortalte besætningen, resultatet af en hval, som var våg-
net op efter at være blevet hevet ind til skibssiden, hvorefter 
den havde givet skibssiden en hilsen med et slag af halen.

oppumpningen af den nedlagte hval ved hjælp af tryk-
luft tjente til at holde hvalen flydende, og når hullet i hva-
len var lukket af, satte hvalbåden afslutningsvis en bøje ved 
dyret, hvorefter der via radioen blev givet melding til bø-
jebåden om, at endnu en hval var klar til at blive afhentet 
og slæbt hen til tHorsHøvdi. ved bøjen blev der mon-
teret en sender, så bøjebåden hurtigt kunne finde frem til 
det døde dyr i havoverfladen, og efter endt jagt gik hval-
båden på udkig efter den næste hval. bøjebådenes eneste 
opgave var at indsamle de aflivede hvaler og transportere 
dem til tHorsHøvdi, hvor de én ad gangen blev taget 
om bord til slagtning og forarbejdning. synet af en bøjebåd 
med op til 10 store bugvendte hvaler på slæb gjorde indtryk 
på kristian thomsen, men efterhånden blev det hverdag på 
samme måde som den rutinemæssige håndtering af hvalerne 
på dækket. når bøjebåden havde afleveret sine hvaler til for-
tøjning ved tHorsHøvdi, skete det af og til, at spækhug-
gere fik færten af frisk kød og begyndte at tage for sig af 
retterne. Hvaltunge er en lækkerbisken for spækhuggere, og 
de kunne svømme ind og kappe tungen over og stikke af 
med den. når der så var rigtig mange spækhuggere, fortæl-
ler kristian thomsen, kunne man af overstyrmanden blive 
bedt om at hente hans riffel, og så stod han oppe på agter-
dækket og skød efter spækhuggerne for at jage dem væk. 

Slagtning på samlebånd
i løbet af de 115 dage, som hvalfangstsæsonen varede, nåede 
tHorsHøvdis hvalbåde at nedlægge i alt 1.851 hvaler, 
fordelt på 1.292 sejhvaler, 231 finhvaler og 328 kaskelothva-
ler.14 med andre ord forarbejdede fabriksskibet i gennemsnit 
ca. 16 hvaler i døgnet syv dage om ugen gennem hele sæ-
sonen. der var folk i gang med opskæring af hval og forar-
bejdning både på daghold og nathold, og på de gode dage 
blev langt flere dyr kørt gennem produktionen. det er ikke 
underligt, at kristian thomsen oplevede håndteringen af den 
enkelte hval som en hurtig, effektiv og rutinepræget slagt-
ning, hvor hver mand kendte sin opgave til fingerspidserne. 

Skytten er klar ved harpunkanonen til at lade skuddet gå mod 
hvalen. Foto: Knud Jensen, Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiv, neg. 
nr. 6196-2.
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Hvalfangerbåden THORARINN med skytten Per Stokke om bord var den hurtigste og mest succesrige af THORSHØVDIs seks hvalbåde. 
Per Stokke skød 430 hvaler på de knap fire måneders fangstsæson. Bemærk udkigstønden øverst i masten og skyttens gangbro direkte fra 
styrehuset til harpunkanonen i forstævnen. Privatfoto, Kristian Thomsen.
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for at få en hval fra vandet op på dækket monteredes 
først en kraftig hvalklo omkring hvalhalen, og med brug af 
et spil blev det døde dyr trukket op ad ”brækken”, det vil 
sige den agterste ende af skibet, hvor en slidske var indrettet 
til formålet. På det første dæk stod flænserne klar, og mens 
hvalen blev trukket frem, sørgede en flænser på hver side 
for at skære en dyb rende i hvalens spæklag, så dyret blev 
flænset langs hele siden. når hvalens spæk var skåret i baner, 
fastgjordes en krog i enden, og hver spækbane blev langsomt 

løftet af ved brug af et stort spil, mens en flænser gik og 
løsnede spækket fra kadaveret. de afskårne baner med spæk 
parteredes i mindre stykker, som blev hevet ned i huller i 
dækket ned til selve hvalkogeriet, hvor olien blev udvundet. 

dermed var den vigtigste del af hvalen sikret, og med 
spillet blev det afpillede, hvide kadaver trukket videre hen 
til næste dæksafsnit, medens det første dæk, flænsedækket, 
blev gjort klar til en ny hval. På det næste dæk stod ”lem-
merne” og ”skærerne” klar til partere og opskære hvalkada-

Bøjebåden ODD XIII ankommer til THORSHØVDI med dagens foreløbige fangst af hvaler. Privatfoto, Kristian Thomsen.
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veret i enkeltdele. ved hjælp af maskinsave, spil og kroge 
blev hvalen delt i håndterlige stykker, som et par mænd 
kunne slæbe hen og lade falde ned i de forskellige huller, 
som ledte ned i produktionen. for en udenforstående, for-
tæller kristian thomsen, var slagtedækket et uoverskueligt 
kaos af blod, kød, knogler og dampende indvolde. de ar-
bejdende dæksfolks støvler havde tre pigge under hver hæl, 
for at mændene kunne stå fast i det fedtede underlag, og ude 
langs siderne lå bunker af krebsdyr og andet maveindhold 
fra de døde hvaler. også ufødte fostre blev taget fra, idet 
disse traditionelt og i overensstemmelse med hvalfangernes 
gamle overtro aldrig blev forarbejdet, men tværtimod kastet 
tilbage i havet igen.

tidligere benyttedes kun hvalernes spæk og barder samt 
for kaskelothvalens vedkommende spermacetolien, tænderne 
og den sjældne ambra, men de moderne hvalkogerier bygget 
efter 2. verdenskrig var indrettet til produktion af ingredi-
enser til fødevareindustrien, som også udnyttede kadaverets 
øvrige dele. Hvalolien, som tidligere anvendtes til belysning 
og smøring, blev i 1950’erne og 60’erne i vid udstrækning 
afsat til margarineindustrien, og de enorme mængder af 
knogler og kød blev på de norske hvalkogerier forarbejdet til 
kød- og benmel og til kødekstrakt, eller ”bouillonterninger”, 
som kristian thomsen kaldte det. barder og tænder blev i 
nogen udstrækning taget fra til brug, men sammenlignet med 
tidligere, hvor barderne var blandt de mest værdifulde råstof-
fer fra hvalfangsten, satte man i den moderne hvalfangst ikke 
længere nogen særlig pris på disse. 

udnyttelsen af hvalerne var anderledes i den japanske 
hvalindustri, som i midten af 1960’erne havde hele otte 
komplette fangstekspeditioner i drift ved antarktis. i efter-
krigsårenes mangel på korn og andre fødevarer havde ja-
panerne været særdeles aktive for at komme til antarktis 
og udnytte hvalerne til at forsyne efterspørgslen på kød 
derhjemme, og japanernes vægt på udnyttelse af hvalkødet 
direkte til menneskelig konsum gjorde, at deres ekspeditio-
ner var indrettet med betydelig køle- og frysekapacitet til 
det parterede hvalkød.15 

På tHorsHøvdi anvendtes det fineste kød til kødeks-
trakt, og de mange hvaler resulterede i sæsonen 1964/65 i 

alt i 574 tons ekstrakt, medens den resterende del af kødet 
sammen med knoglerne anvendtes til 2.310 tons kød- og 
benmel.16 man forsøgte i det hele taget at optimere den øko-
nomiske udnyttelse af fangsterne, og indvoldene var stort 
set de eneste hvaldele, som blev kasseret. 

af kristian thomsens afregning fremgår det, at de 1.851 
fangede hvaler på tHorsHøvdis fangstsæson 1964/65 
udgjorde 330,5 bWu, idet olien fra finhval og sejhval be-
regnedes for sig, og kaskelothvalernes spermacetolie for 
sig. syv dyr blev registreret som ”tabt”, enten fordi bøjebå-
dene ikke kunne finde dem, eller fordi spækhuggere havde 
taget for sig af en død hval inden bøjebåden nåede frem. 
tilsvarende blev syv moderdyr kasseret om bord på selve 
hvalkogeriets dæk, fordi den ombordværende kontrollør 
fra den norske stat konstaterede, at der var mælk i dyrets 
mælkekirtler. dette var tegn på, at der var tale om et moder-
dyr med kalv, og fangst af sådanne var ulovligt ifølge hval-
fangstkommissionen. tHorsHøvdis fangstmængde målt 
i blåhvalenheder, bWu, svarede til lidt under 5% af denne 
sæsons totale fangst fra de tre tilbageværende aktive hval-
fangstnationer i sydhavet, norge, japan og sovjetunionen.17

Slagtedækket var et kaos af blod, kød, knogler og dampende 
indvolde. Dæksfolkenes støvler havde tre pigge under hver hæl, 
for at mændene kunne stå fast i det fedtede underlag. Privatfoto, 
Kristian Thomsen.
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Farvel til Sydhavet
den antarktiske hvalfangstsæson varede knap fire hektiske 
måneder, og på intet tidspunkt i det tidsrum var tHors-
Høvdi i havn. Højst lagde skibet sig i læ ved en af de små 
øer i det sydlige ocean, og kristian thomsen og de øvrige 
besætningsmedlemmer havde stort set ingen kontakt til om-
verdenen i den tid, de var om bord. eneste undtagelser var 
to tilfælde, hvor der opstod mulighed for at få brev hjem-
mefra, fordi et par nødsituationer krævede, at én af hvalbå-
dene måtte ind til land for at hente reservedele. det skete 
i Cape town i sydafrika og i montevideo i uruguay. ved 
disse lejligheder kunne man så sende brev med til familien 
derhjemme, fortæller kristian thomsen, og familien fik et 
telegram om, at dersom de skyndte sig at skrive, så kunne 
breve nå at komme med ud, når hvalbåden skulle tilbage til 
tHorsHøvdi igen. 

Heller ikke sygdom eller talrige arbejdsulykker på dæk-
ket og i kogeriet gav anledning til at afbryde fangstrejsen. 
om bord på hvalkogeren havde man en dansk læge, som 
gennem mange år havde fungeret som hospitalslæge for 
hvalfangerne. Han kunne, fortæller kristian thomsen, ord-
ne det meste, fra knuste fingre og brækkede lemmer til de 
vanskeligere tilfælde, som da en dæksarbejders kæbe blev 
ødelagt af en kaskelottand, der ramte ham efter at være he-
vet fri af hvalkæben. 

det var således en godt brugt besætning, som i april 1965 
satte kursen mod nord for at sejle hjem til norge og sande-
fjord. På hjemturen, som tog et par uger, var forplejningen 
endda ekstra dårlig. normalt plejede skibet på hjemrejsen 
at gå ind og få ny proviant ombord i enten sydamerika eller 
sydafrika. det ville kaptajnen dog ikke, fortæller kristian 
thomsen, for han var nervøs for ikke at få hele besætningen 

Fra kogeriet på THORSHØVDI. Under dæk var skibet udstyret med 40 koger-/presseanlæg. Foto: M/S Museet for Søfart.
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med hjem. menuen stod derfor i de sidste par uger på skif-
tevis hvalbøf og fårekød, som blev tilberedt på forskellige 
måder. og kartoflerne var ved at være fordærvede, så det 
var for alvor en festdag for folkene om bord, da skibet an-
løb hjemhavnen i maj måned. inde fra byen kom familie og 
venner sejlende ud i små både og tog imod skibet, og hele 
sandefjord deltog i festlighederne ved hvalfangernes hjem-
komst. kristian thomsens karriere som ”messe- og lugar-
gut” var forbi for denne gang, og de unge danskere vendte 
hjem med en oplevelse, som de færreste havde haft, og som 
man i fremtiden ikke længere ville kunne få. 

tilbage i danmark valgte kristian thomsen, blandt an-
det inspireret af tømrerne på tHorsHøvdi, at gå i lære 
som skibstømrer på ørskov Christensens stålskibsværft i 
frederikshavn. noget af det gode ved tømrernes værksted 
om bord på hvalkogeren var, som han siger, at det duftede 
mere af træspåner end af død hval. efter mange år inden for 
træskibsfaget skiftede han værktøjet ud med en uddannelse 
som pædagog, og med en ballast fra både søfart, hvalfangst 
og træskibsværfter og med en aktiv karriere som musiker, 
fandt han sig godt til rette i et arbejdsliv sammen med børn 
og unge mennesker. 
 
Efter hvalfangsten
med de tre norske hvalekspeditioners hjemkomst i 1965 
nærmede man sig afslutningen på den kommercielle norske 
hvalfangst i sydhavet. for tHorsHøvdis vedkommende 
skulle det vise sig at blive den sidste sæson, idet skibet i 
1966 blev solgt og bygget om til boreskib for offshore olie-
industrien, hvor den fungerede op gennem 1970’erne. da 
kristian thomsen fra rederiet thor dahl fik tilbud om en ny 
hyre gældende for sæsonen 1965/66, var det med en anden 
hvalkoger, m/s tHorsHavet. Han takkede dog pænt nej 
til tilbuddet, og den sidste ekspedition med norske skibe på 
hvalfangst i sydhavet var netop tHorsHavets togt i sæ-
sonen 1966/67. den samlede fangstkvote var på dette tids-
punkt nede på 3.500 bWu, hvilket kan sammenlignes med 
situationen blot fem år tidligere, hvor kvoten havde været på 
15.000 bWu. Hverken hvalbestandene eller redernes øko-
nomi kunne længere bære omkostningerne ved en fortsat 

kommerciel udnyttelse af de faldende bestande. russiske 
og japanske hvalekspeditioner fortsatte deres aktiviteter op 
gennem 1970’erne, men med kvoter og fangstkapacitet som 
kun udgjorde en brøkdel af omfanget før 1962.18 en statistik 
publiceret i 2013 viste, at hvalkød frem til begyndelsen af 
1960’erne repræsenterede mere end 25 % af kødforbruget i 
japan, men at dette tal faldt drastisk i løbet af 1960’erne og 
70’erne, således at det fra midten af 1980’erne ikke længere 
var sporbart i statistikken.19

demontering af tHorsHøvdis kogeriudstyr og ked-
ler fandt sted i løbet af sommeren og efteråret 1966, og i no-
vember blev skibet slæbt ud af sandefjordsfjorden for sidste 
gang. På sine i alt 17 sæsoner i sydhavet nåede skibet at pro-
ducere knap 1,7 millioner såkaldte ”fat” hvalolie, idet fat be-
tegner den enhed, som oliemængden beregnes i.20 omregnet 
til hvaler på grundlag af udbyttet fra fangsten i 1964/65 sva-
rer denne mængde til i størrelsesordenen 50.000 individer 
fordelt på blåhval, finhval, sejhval og kaskelot. med andre 
ord forarbejdede skibet i gennemsnit mellem 2500 og 3000 
hvaler pr. sæson, hvilket stemmer overens med, at de 1.851 
hvaler - hvoraf ¾ var sejhvaler – som blev fanget under kri-
stian thomsens togt, var udtryk for, at det ikke længere var 
rentabelt at drive hvalfangsten.

i alt viser statistikken over den antarktiske hvalfangst i 
det 20. århundrede, at hvalfangernationerne fra omkring 1. 
verdenskrig og frem til 1968 fangede i alt 331.000 blåhva-
ler, 692.000 finhvaler og 149.000 kaskelothvaler. dertil kom 
blandt andet pukkelhvaler og sejhvaler, hvilket bragte det to-
tale antal registrerede fangstdyr i perioden 1904-1978 op på 
1.393.254 hvaler.21 alene de fangede blåhvaler, som typisk 
havde en længde på 28-30 meter, ville kunne nå fra køben-
havn til Cape town, hvis man forestiller sig, at de blev lagt 
på en række efter hinanden. På blot et enkelt år i 1930’erne 
nåede fangsten af blåhvaler op på 29.400 individer, hvilket 
kan sættes i relation til situationen i 1960’erne, hvor iWC 
anslog den samlede bestand af blåhvaler i sydhavet til at 
være under 1.000 individer, og hvor blandt andet tHors-
Høvdi ikke længere havde tilladelse til at fange dem.22

set i tilbageblik er det for kristian thomsen såvel som for 
danskere i almindelighed en markant udvikling, som har fun-
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det sted i offentlighedens syn på hvalerne siden 1960’erne. 
dengang for kun halvtreds år siden var en 30-40 nedlagte 
hvaler at sammenligne med ”en god dag på kontoret” for 
de norske hvalfangere. til sammenligning står danmark i 
nutiden nærmest på den anden ende, når der strander en stor 
hval, som for eksempel finhvalen i vejle fjord i juni 2010. 
men at der alligevel var en vis fornemmelse blandt norske 
redere efter 2. verdenskrig for, at moderne hvalfangst var 
et kontroversielt forehavende, ses ud af de erfaringer, som 
den danske journalist Hakon mielche gjorde med den nor-
ske hvalindustri i 1949. mielche blev i 1948 af den norske 
reder anders jahre inviteret til at tage med dennes hvalkoger 
kosmos iii på et syv måneders togt til antarktis, og med 
på rejsen skulle han tage den kendte danske filmfotograf 
Christian ”fut” jensen. de to danskere gennemførte togtet, 
men da jahre efterfølgende blev præsenteret for fut jensens 
farvefilmoptagelser fra hvalfangsten og hvalslagtningerne, 
beslaglagde nordmanden filmen med besked om, at den al-
drig måtte vises offentligt. Det ragede ingen, hvordan han 
tjente sine penge, skulle han efter sigende have sagt.23 Han 
frygtede formentlig offentlighedens reaktion, hvis den blev 
konfronteret med den antarktiske hvalindustri, sådan som 
denne tog sig ud i en usminket virkelighed dokumenteret af 
en professionel fotograf som fut jensen. og selv om Hakon 
mielches rejseberetning udkom i bogform et par år efter,24 
er jensens film aldrig siden dukket op igen.25

tilbage står indtrykket af en hvalfangst, som nåede et 
enormt omfang, og som har haft store konsekvenser for det 
økosystem, som findes i verdenshavene, navnlig i farvan-
dene omkring antarktis. fjernelsen af næsten 1,4 millioner 
store hvaler fra fødekæden i løbet af kun lidt mere end fem 
årtier må have haft virkninger på naturen, som hvalfangerne 
selv næppe har skænket mange tanker, og det giver stof til 
eftertanke, når man i 2014 kan se, at jordens mest succesful-
de dyreart er krill – eller lyskrebs – i havet omkring antark-
tis.26 krill er egentlig et norsk ord, som betyder ”hvalføde”, 
og man kan som lægmand kun gisne om, at succesen måske 
hænger sammen med, at mere end én million tonstunge rov-
dyr, som lever af krill, er forsvundet ud af systemet i løbet 
af mindre end et århundrede. Hvalfangsten i det 20. århund-

rede satte sine uudslettelige spor, både på deltagerne i eks-
peditionerne og på den naturressource, som den byggede på.

Noter
1. artiklens beskrivelser af livet om bord på m/s tHors-
Høvdi og af arbejdsprocesserne omkring hvalfangsten base-
rer sig, med mindre andet er anført, på interview med kristian 
thomsen, f.1948. interviewet blev foretaget af ragnhild skov 
og søren byskov, fiskeri- og søfartsmuseet, under et besøg 
i hans hjem i nordjylland 8. oktober 2013. fos j.nr. 3123.
2. new bedford Whaling museum, massachusetts, usa. 
se: http://www.whalingmuseum.org/learn/research-topics/
overview-of-north-american-whaling/whales-hunting giver 
en grundig redegørelse for hvalfangstens slutprodukter (23 
januar 2014).
3. bjørn l. basberg: The Shore Whaling Stations at South 
Georgia. A Study in Antarctic Industrial Archaeology, oslo 
2004, p. 30ff.
4. bjørn l. basberg: op. cit., 2004, p. 37.
5. ifølge j.n. tønnesen & a.o. johnsen: The History of 
Modern Whaling. london 1982, p. 743f, gik i alt 30 fly-
dende hvalkogerier tabt under krigen, heriblandt 10 britiske, 
9 norske og 7 japanske.
6. j.n. tønnesen & a.o. johnsen: The History of Modern 
Whaling. london 1982, p. 512f.
7. bjørn l. basberg: op. cit., 2004, p. 37.
8. Tønnesen & Johnsen: op. cit., 1982, p. 746.
9. tønnesen & johnsen: op. cit., 1982, p. 613ff.
10. tønnesen & johnsen: op. cit., 1982, p. 5.
11. asdiC er den engelske forkortelse for anti-ubådsind-
satsen under 2. verdenskrig (Anti-Submarine Detection In-
vestigation Committee). i danmark blev apparatet bl.a. ud-
bredt i fiskeriet under den almindelige betegnelse ”sonar”.
12. tønnesen & johnsen: op. cit., 1982, p. 694f.
13. tønnesen & johnsen: op. cit., 1982, p. 700.
14. jf. kristian thomsens slutafregning fra maj 1965,  
”sluttmelding for thorshøvdi 1964/65”. fos j.nr. 3123.
15. tønnesen & johnsen: op. cit., 1982, p. 720ff.
16. jf. kristian thomsens slutafregning fra maj 1965, ”slutt- 
melding for thorshøvdi 1964/65”. fos j.nr. 3123.
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17. tønnesen & johnsen: op. cit., 1982, p. 750.
18. tønnesen & johnsen: op. cit., 1982, p. 750.
19. k. mulvaney & C. taylor: The Economics of Japanese 
Whaling. A Collapsing Industry burdens Taxpayers. interna-
tional fund for animal Welfare, Yarmouth Port, ma 2013, p. 7.
20. fra hjemmesiden ”thor-glimt”: http://thor-dahl.lardex.
net/skip/skipstekst/1948_thorshovdi.htm (30. januar 2014).
21. tønnesen & johnsen: op. cit., 1982, p. 751.
22. tønnesen & johnsen: op. cit., 1982, p. 614.
23. interview med Hakon mielche, Jyllands-Posten 31. ok-
tober 1979.
24. Hakon mielche: Hval i sigte. københavn 1951.
25. Hjemmesiden http://channel6.dk/kosmos/ fortæller hi-
storien om Christian ”fut” jensens film, som forsvandt. op-
tagelser og fraklip, som ikke blev anvendt i filmen til den 
norske reder, dukkede ifølge hjemmesiden op i jensens pri-
vate arkiv efter hans død i 1983 og dannede baggrund for en 
tv-coproduktion i 1999/2000 mellem det danske produkti-
onsselskab Channel 6 og danmarks radio.
26. opslag på http://da.wikipedia.org (30. januar 2014).

Summary
from october 1964 to may 1965, a young dane, kristian 
thomsen, worked in the norwegian whaling industry on 
board the factory ship the m/s thorshøvdi of sandefjord in 
norway. thomsen donated a number of effects from the ex-
pedition to the fisheries and maritime museum in autumn 
2013, and the museum was able to document his fascinating  
story. His report and photos form the basis for the article 
in a look back at the whaling industry which, viewed with  
modern eyes, appears strange and almost unreal in its enor-
mous scope. norway and other whaling nations’ activities in 
the south seas took place from around 1904 to the 1960s, and 
the efficient whaling ships and floating boiling plants almost 
succeeded in clearing the southern hemisphere of the big 
whales – blue whales, finbacks, sei whales and sperm whales.

the thorshøvdi was built in 1948 at b&W in Copen-
hagen and went whaling in the southern ocean for 17 sea-
sons, the 1964/65 season being the last. together with six 
whaling ships and two transport vessels, the factory ship was 

one of three norwegian whaling expeditions in the southern 
ocean in this season. the expedition had a total crew of over 
500 men, 320 of whom were employed on the factory ship, 
where the dead whales were cut up and processed into whale 
oil, meat extract and meat and bone meal for the food indus-
try. thomsen experienced both the catching and the killing 
of the big whales and the efficient handling of the animals on 
board the factory ship’s different decks at the closest possible 
quarters. the thorshøvdi expedition managed to catch 1,851 
whales in the 1964/65 season, 1,292 sei whales, 231 finbacks 
and 328 sperm whales. these numbers were equivalent to 
around five percent of the total catches in this year by the 
whale-catching nations norway, japan and the soviet union. 
for the thorshøvdi it was a decrease relative to the previous 
seasons, where an average of 2,500-3,000 whales were killed 
by the ship’s whaling boats. the blue whale was protected in 
1964, and the most profitable animal was thereby no longer 
available to the whaling industry. neither the whale popu-
lations nor the shipowners’ finances could continue to bear 
the costs of a commercial exploitation of the falling popula-
tions, and the last norwegian expedition was to the southern 
ocean in 1966/67. russian and japanese whalers continued 
their activities, but to a significantly reduced extent com-
pared with the period before 1962. 

in the years from the first World War to and including 
the 1960s, the whalers killed a total of 1.4 million whales 
in the antarctic, of which 331,000 were blue whales and 
692,000 were finbacks, the two biggest species. by com-
parison, the population of blue whales was estimated in the 
mid-1960s to be at most 1,000 remaining individuals in the 
southern ocean. norway accounted for over half the total 
catches in whaling’s more profitable period in the 1930s, and 
in 1960, norway and japan were still the biggest whaling  
nations. kristian thomsen’s report on the expedition in the 
thorshøvdi provides an insight into a special world which 
generated a high income for the local community in san-
defjord and the norwegian economy before and after the 
second World War, and which made its indelible mark on 
both the people who sailed to the southern ocean and the 
natural resource on which it was based.
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Jordsand med observationshytten, sommeren 1974 – omgivet af vader og højsand. I baggrunden det jyske fastland. Foto: Svend Tougaard.
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Øen Jordsand – der var engang
Kulturhistoriske spor efter en forsvundet dansk hallig

Af John Frederiksen

I september 1999 blev afbrændingen af pælehytten på 
Jordsand det rituelle symbol på, at øen ikke længere eksiste-
rede som vadehavs-ø, men fra det tidspunkt blev til en del af 
Jordsand Flak – højsandet mellem fastlandet og den tyske ø 
Sild. Dermed var vi blevet et dansk mindesmærke fattigere 
– et mindesmærke for en særegen levevis, som gennem år-
hundreder har været udbredt i hele Vadehavsområdet, men 
som i dag kun opleves på Halligerne i det nordfrisiske Vade-
hav. Som den eneste danske hallig1 var Jordsand på grund af 
jævnlige oversvømmelser fra Vadehavet et udsat levested for 
de mennesker, som gennem tiden fristede tilværelsen derude.

Jordsand – set med fortidens øjne
når man i dag skuer udover vadehavet fra geest-skrænten 
ved Hjerpsted kirke, er det svært at forestille sig, at områ-
det i middelalderen skulle have været dækket af en næsten 
ubrudt marskflade ”så langt øjet rakte” og – ifølge datidens 
kilder – kun adskilt fra fastlandet af en større landpril.2 af 
flere historiske kort fremgår imidlertid, at jordsand må have 
haft en betydelig størrelse i 1500-1700-årene – omend an-
givelser af landområders præcise form og udstrækning på 
datidens kort ikke må tages for pålydende. 

de første kort over vadehavet er søkort tilbage fra 
1500-tallet. umiddelbart synes de at være unøjagtige og lidt 
primitive, men det centrale i et søkort er landkending og na-
vigation til havs – og ikke landområders størrelse og form. 
derfor kan ældre søkort ikke bruges til at vurdere f.eks. 
jordsands præcise størrelse i tiden for søkortets udgivelse.

første gang jordsand optræder på et søkort er i den hol-
landske kartograf lucas Waghenaers kortværk ”Spieghel 

der Zeevaerdt” fra 1585. få år senere (i 1608) udgav en 
anden hollandsk kartograf, Willem blaeu, kortværket ”Het 
Licht der Zeevaert”, som i vid udstrækning byggede på in-
formationer fra Waghenaers udgivelse.

På udsnittet er rømø (Rÿm) kun angivet med et kirketårn 
og en mølle(?) på en silhuet af klitterne – en såkaldt toning. 
det betyder ikke, at rømø ikke var bebygget dengang, men 
kortet angiver kun de synlige elementer, der havde betyd-
ning for navigationen til søs. de to huse på jordsand (for-
modentligt på værfter) har derimod været synlige på den fla-
de marsk og kunne derfor bruges til navigation. På kortet er 
angivet en pejling til det nordlige hus – ØNØ, en streg til Syd 
– til sikker indsejling gennem lister dyb (Diep van List).3

i begyndelsen af 1640’erne – under trediveårskrigen 
1618-48 – fik den danske kartograf johannes mejer til op-
gave at kortlægge hertugdømmerne slesvig og Holsten af 
Chr. iv. i maj 1644 blev der – under ledelse af den danske 
konge – udkæmpet et stort søslag i lister dyb mellem en 
svensk-hollandsk flåde på omkring 30 koffardiskibe (om-
byggede handelsskibe) og færre end 10 danske orlogsskibe.4 
det er dette slag, som er illustreret på mejers kort fra 1648. 

gennem tiden har der været rejst megen tvivl om trovær-
digheden af mejers kort over vadehavet. imidlertid er der 
i dag bred enighed om, at hans kort – over samtiden – må 
karakteriseres som rimeligt nøjagtige, selvom det kan være 
vanskeligt at vurdere hvilke oplysninger, der er resultatet af 
egentlige opmålinger og hvilke af mundtlige overleveringer.5 

45 år senere (i 1689) indgik området omkring jordsand 
igen i et europæisk magtspil. Chr. v havde besluttet at imø-
dekomme en henvendelse om hjælp fra den engelske kong 
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William III i forbindelse med hans indenrigspolitiske stri-
digheder. Kartografen Niels Hegelund blev derfor udsendt 
for at foretage opmålinger i bl.a. Lister Dyb med henblik 
på at finde passende udskibningsmuligheder for de danske 
hjælpetropper.6 I hans opmålinger er det centrale igen det 
navigationsmæssige: angivelsen af vanddybderne helt ind 
syd for Jordsand og af den gamle ankerplads i læ af Sild, 
markeret med to ankre. Øernes konturer er derimod kun til-
nærmelsesvise og uden betydning for opgaven. 

Udskibningen af flere tusinde soldater fandt sted i no-
vember måned – via Jordsand. 

Videnskabernes Selskabs kort fra 1805 over den vestlige 
del af Slesvig var det første kort over den sydlige del af den 
danske vadehavskyst, hvor man kan fæstne lid til størrelsen 
af landarealer og kystlinjers forløb. Jordsand er på dette kort 
ca. 40 ha stor. To år senere foretog søløjtnanterne Holst og 
Tuxen den første egentlige opmåling af Lister Dyb-området, 
og resultatet blev et meget nøjagtigt søkort, som bl.a. be-
kræftede Jordsands størrelse på de ca. 40 ha.

Udsnit af Willem Blaeus søkort fra 1608 af Vadehavet omkring Rømø 
og Sild – med ”Jurtmans huys”.

Udsnit af Hegelunds kort fra 1689 af Vadehavet mellem Rømø og Sild. 
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Jordsands hastige nedbrydning …
Fra 1805 og fremefter kan vi ret nøje følge, hvor meget og 
hvor hurtigt Jordsands areal blev reduceret, samt forholdet 
mellem marsk og det sanddækkede areal. I 1805 syntes øens 
40 ha udelukkende at bestå af marsk. Allerede i 1873 var 
Jordsands areal kun på ca. 20 ha, hvoraf marskfladen ud-
gjorde 75 %. Godt 60 år senere (i 1936) var arealet ind-
skrænket til ca. 8 ha, og i 1973 blev størrelsen yderligere re-
duceret til 2,3 ha – med en marskflade på mindre end 10 %.  
Den sidste rest af marskoverfladen blev nedbrudt af havet 
i 1983, hvorfor Jordsand fra dette tidspunkt ikke længere 
kan betragtes som en hallig.7 I 1999 var Jordsands eksistens 
så uigenkaldeligt forbi, da det sidste vegetationsdække blev 
opslugt af havet. Som det fremgår af kortskitsen fandt ned-
brydningen af marskøen fortrinsvist sted på nord- og vestsi-
den og med opbygning af lave sandvolde på østsiden.8

Udsnit af Holst og Tuxens kort fra 1807. Jordsands nedbrydning fra 1805 til 1994. Afgrænsningen viser det 
vegetationsdækkede areal. Efter Margot Jespersen og Erik Ras-
mussen, 1996; modificeret af Svend Tougaard, 2013.

… og kunstige åndedræt
I perioden 1976-78 iværksatte den daværende vildtforvalt-
ning under Landbrugsministeriet en kystsikring af øen i et 
forsøg på at standse nedbrydningen. Formålet var først og 
fremmest at sikre øen som en vigtig yngle- og rasteplads for 
områdets rige fugleliv. Med deltagelse af en række frivillige 
anlagde man slikgårde rundt om hele Jordsand.9 De ihær-
dige bestræbelser standsede imidlertid ikke nedbrydningen, 
og vedligeholdelsen af faskingærderne blev endeligt opgivet 
i 1987.

Som tidligere nævnt var den væsentligste grund til, at 
Jordsand forsvandt, at øen aldrig havde været omgivet af et 
beskyttende havdige. Desuden lå Jordsand – i dens seneste 
50-årige eksistens – i Vadehavets eneste tidevandsområde, 
hvor tidevand og stormfloder strømmer ind og ud af Vade-
havet gennem den samme vandvej mellem to øer (Lister 
Dyb). Dette skyldes anlæggelsen af dæmningerne til Sild 
i 1927 og til Rømø i 1948. Om disse barrierer har været 
medvirkende årsag til Jordsands seneste decimering er ikke 
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dokumenteret. imidlertid har opmålinger af lister dybs ti-
devandsområde i hhv. 1968 og 1994 godtgjort en erosion på 
13 mio. m3 for hele tidevandsbassinet på de ca. 25 år – sva-
rende til en gennemsnitlig erosion på 1 mm/år.10

Dengang Jordsand var bebygget
jordsand og dens omgivelser har siden begyndelsen af 1900- 
tallet været genstand for adskillige naturhistoriske undersø-
gelser, som har dokumenteret områdets store naturmæssige 
betydning. derimod er jordsands kulturhistoriske forhold 
mindre kendte – herunder tolkningen af de få fund, der kunne 
give os et mere detaljeret indtryk af, hvordan livet udfoldede 
sig herude på denne isolerede og udsatte danske forpost.

allerede i 1200-tallet synes der at have været en form for 
bebyggelse på den dengang store marskø. i valdemar sejrs 
jordebog fra 1231 omtales jordsand som ”Hjortsand Hus”, 
hvilket er blevet tolket som kongens opholdssted under hans 
jagter på øen – bl.a. på hjortevildt. øens navn menes derfor 
at være en afledning af dyrenavnet ”hjort”.11 

men hvornår havde jordsand været beboet hele året, og 
hvornår blev helårsbeboelsen afløst af mere sæsonbestemte 
ophold? af Waghenaers kort fra slutningen af 1500-tallet – 
og blaeus fra begyndelsen af 1600-tallet – fremgår, at der 
omkring dette tidspunkt antagelig har været to gårde på 
jordsand. kortets angivelser understøttes af arkivalier, der 
omtaler, at der i 1543 var én ejendom på øen, og i 1607 
omtales to gårde. fra optegnelser sidst i 1600-tallet kan 
det konstateres, at fast beboelse på jordsand nok ophørte 
omkring 1695, hvilket bl.a. tilskrives en voldsom stormflod 
samme år. fra dette tidspunkt menes jordsand kun at have 
været anvendt til græsning og høslæt i sommerhalvåret.

arkivmateriale fra tiden efter år 1700 handler næsten 
udelukkende om korrespondancen mellem myndigheder og 
de skiftende ejere – især om skattenedsættelser pga. havets 
stadige ødelæggelser. 

i 1897 ansøgte ejerne de preussiske myndigheder12 om 
at bekoste genopførelsen af det grundmurede hyrdehus og af 
værftet, som var blevet tilintetgjort i stormfloden halvandet 

Kystsikringsarbejdet, 1977. Foto: John Frederiksen.
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karakteristisk mange steder i vadehavsområdet før i tiden – 
og at de var rester fra gårdbebyggelsen i 1500-1600-tallet.14 
imidlertid var det med stor undren, at vi ved opgravningen 
i 1979 af de sidste rester af ”1969-brønden” kunne konsta-
tere, at den var uden lukket bund – i modsætning til cister-
nebrøndene på de nordfrisiske halliger. derimod hvilede 
denne brønd på en åben trækarm af fyrretræ. i forbindelse 
med den efterfølgende konservering på moesgård museum 
ved aarhus blev det indikeret, at trækarmens naglehuller 
kunne tyde på en brønd fra 1800-tallet.15 var virkeligheden 
den, at brønden(e) kun havde indgået i den værftsbeboelse, 
som blev ødelagt under stormfloden i 1895? denne hypote-
se kunne understøttes af teglstenenes form, størrelse og her-
komst. i landsbyen koldby på fastlandet overfor jordsand 
var der i 1800-tallet to teglstensovne, som bl.a. fremstillede 
teglsten med samme form og størrelse, som brøndstenene på 
jordsand var opbygget af. stenrester fra datidens brændin-
ger kan endnu ses i koldby.16

år tidligere. ansøgningen blev afslået, og huset samt værf-
tet blev aldrig genopbygget, men omkring år 1900 opførte 
nye ejere en pælehytte samme sted. indtil sommeren 1923 
– hvor den kraftige stormflod den 30. august satte et endeligt 
punktum for jordsand som græsnings-ø – tjente træhytten 
som opholdssted for hyrder og fugleobservatører.13

Kulturspor fra fortidens Jordsand
i 1969 fik man håndgribelige beviser på, at jordsand en-
gang havde været bebygget/beboet, idet øens daværende 
ejer, medert ehmsen fra rejsby-ballum, fritlagde en brønd 
af teglsten. i 1975 fandt man endnu en teglstensbrønd, og i 
1978 dukkede en klægring op (rester af endnu en brønd?). 
det seneste kulturspor stammer fra 1982, hvor et profil af 
tilskårne klægblokke kom til syne. 

fra flere sider er det hævdet, at de to teglstensbrønde var 
cisternebrønde til opsamling af drikkevand til mennesker – 

Luftfoto fra 1979 med fundsteder: 1 = brønd fundet i 1969; 2 = 
brønd fundet i 1975; 3 = klæg-ring fundet i 1978; 4 = klægprofil 
fundet i 1982. Alle fund ligger inden for en afstand af ca. 100 
meter. Foto og grafik: Svend Tougaard.

Teglstensbrønd udgravet i 1969 af Medert Ehmsen, Ballum-Rejsby 
og Lennart Edelberg, Ribe. Brønden var ca. 2 meter dyb og 1 
meter i diameter; opbygget af rhombiske, håndstrøgne teglsten - 
stablet i spiralform uden bindemiddel. Foto: privat.
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Forsyningen af drikkevand – et mysterium?
uanset brøndenes alder rejser fundene en række andre 
spørgsmål: Har teglstensbrøndene været artesiske brønde, 
som er blevet “født” af fersk grundvand fra fastlandet? er 
det sandsynligt, at ferskvandsførende sand- eller gruslag fra 
den ca. 15 m høje Hjerpsted bakkeø strækker sig ud under 
vadehavet i tilgængelig dybde så langt fra fastlandet? det 
er lokalt kendt, at der ca. 50 m vest for den lave klint ved 
koldby springer en ferskvandskilde op af vaden... men fersk 
grundvand syv km ude i vadehavet?

grundvandsboringer viser, at Hjerpsted bakkeø er op-
bygget af skiftende lag af moræneler og smeltevandssand 
med enkelte mellemliggende gruslag (se skitse herunder). 
fra hvert sandlag er der mulighed for tilstrømning af fersk 
grundvand ud under vaderne. dette dog forudsat, at sandla-
gene herude har kontakt med de tilsvarende sandlag på bak-
keøen, og at de er overlejret af vandrette ler- eller tørvelag, 
der udelukker det ferske grundvand i naturligt at trænge op 
gennem vaden. da der ikke er foretaget boringer i området 
mellem jordsand og fastlandet, har vi ingen eksakt viden 
herom. men grundvandsstrømmen kan drives af forskel-
len i trykhøjden, som er fem til ti meter mellem vaderne 
(jordsand) og Hjerpsted bakkeø. denne højde menes at 
være tilstrækkelig til at kunne få grundvandet til at strømme 
ud gennem vadernes sandlag – også så langt fra kysten.17

sammenlignelige forhold findes faktisk i det nordfrisiske 
vadehavsområde, hvor man efter stormfloden i 1962 fore-
tog omfattende undersøgelser af ferskvandsforsyningen på 
samtlige halliger. de afslørede bl.a., at en brønd på strand- 
engen neden for værftet på Hamburger Hallig indeholdt en 
saltkoncentration på kun 160 mg naCl/l.18, 19 forklaringen 
på den lave saltkoncentration skal findes i ferskvandstrykket 
fra den højereliggende bakkeø (geest) nord for byen bred-
sted – knap ti km øst for brønden! så kunne denne sam-
menhæng også have gjort sig gældende i jordsands tilfælde? 

eller skal forklaringen søges i det umiddelbare forhold, 
at det lettere, ferske regnvand blot har overlejret det ind-
trængende, tungere saltvand i brøndene på jordsand. og at 
kapaciteten var tilstrækkelig til at dække – eller supplere 
– de menneskelige behov for ferskvand i forbindelse med 

sommeropholdene på jordsand? det vides, at ”fuglekon-
gen”, som man kaldte fugleobservatøren på jordsand, i slut-
ningen af 1930’erne hentede sit drikkevand fra føromtalte 
kilde i vaden ud for koldby klint.20

denne hypotese understøttes af Haderslev museums 
undersøgelser af værftsbebyggelserne i rudbøl i 2002. Her 
fandt man otte ringbrønde opført i klæg, teglsten og græs-
tørv. konklusionen var, at det måske var for at spare på 
drikkevandet fra tagene, at man alligevel satte brønde, hvori 
grundvandskvaliteten var ringere – men anvendelig til andre 
formål i husholdningen.21

Jordsands eftermæle
som tidligere nævnt var jordsand fra 1864 til 1920 en del 
af kongeriget Preussen. På begge sider af den daværende 
grænse havde der bredt sig en interesse for at beskytte natu-
ren. vadehavet var allerede dengang kendt for sit rige fugle-
liv, og et sommerbesøg af tyske fugleinteresserede på øen i 
1907 blev starten på dannelsen af fuglebeskyttelsesorgani-
sationen ”verein jordsand”. til forskel fra øen er den tyske 
forening fortsat særdeles aktiv – i bevarelsen af kystfuglene 
i den tyske del af vadehavet og langs den tyske østersøkyst. 

Det rituelle symbol på afslutningen af Jordsand som vadehavs-ø, 
september 1999. Foto: Svend Tougaard.
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dette mere end 100-årige initiativ vil formentligt være det 
eneste, der fremover vil erindre os om navnet på den nu he-
dengangne danske ø i vadehavet.

efter at øen igen var blevet dansk, videreførte dansk or-
nitologisk forening fuglebeskyttelsesarbejdet på jordsand. i 
1922 – samme år som øens fugleliv blev fredet – bidrog den 
danske forening til videreførelsen af det tyske pionerarbejde 
med ansættelse af en opsynsmand. Han skulle i sommer-
månederne bl.a. studere øens rige fugleliv. resultaterne af 
dette frivillige arbejde på danmarks første fuglestation blev 
grundlaget for oprettelsen af det første danske vildtreservat 
i vadehavet i 1939.

fra 1960 blev fuglelivet omkring jordsand genstand for 
mere omfattende videnskabelige undersøgelser, som blev 
foretaget fra den observationshytte, der blev afbrændt i 
1999.

Epilog
“Intet i Vadehavet overlever uændret. Erosions- og aflej-
ringsprocesser skaber vedvarende forandringer, som på 
én og samme tid fremmer og hæmmer dokumentationen af 
kulturspor og begivenheder. Erfaringer gennem de seneste 
årtier har vist, at ødelæggelsen af kultursporerne i Vade-
havsområdet accelererer. Derfor er der grund til at foretage 
en øjeblikkelig indsats for at disse kulturhistoriske efterla-
denskaber indgår i forskningen om landskabernes udvikling 
og deres bebyggelse, før de går tabt for evigt …” 22
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diger). derimod er langli i Ho bugt ikke en hallig, selvom 
øen ikke er inddiget, da den både består af sand(klitter) og 
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Summary
the burning of the hut at jordsand in september 1999 be-
came the ritual symbol that it no longer existed as a Wadden 
sea island. 

the historic maps indicate that jordsand must have been 
of considerable size in the 1500-1700s – although details of 
the precise shape and extent of land areas on the maps of that 
period cannot be taken as specified. blaeus’ 1608 nautical 
chart indicates rømø only with a church tower and a mill(?) 
on a silhouette of the dunes. this does not mean that rømø 
had no settlements at the time. the chart only specifies the 
visible elements of significance for navigation at sea. the 
two houses at jordsand, on the other hand, were visible on 
the flat marsh and could therefore be used for navigation. 
the royal danish academy of sciences and letters’ 1805 
map of the western part of schleswig was the first map of 
the southern part of the danish Wadden sea coast where it is 
possible to be more definite about the sizes of land areas and 
the details of the coastline. at this time the island’s area was 
about 40 hectares. since then it has decreased considerably: 
jordsand disappeared from the map of the world in less than 
200 years. 

it appears that there have been a settlement on jordsand 
already in the 1200s. valdemar sejr’s 1231 cadastre notes 
jordsand as “Hjortsand House”, which has been interpret-
ed as the king’s hunting residence on the island – on deer 
and other game. but when was jordsand inhabited all year 
round, and when was the year-round habitation replaced by 
more seasonal stays? nautical charts of the 1500-1600s in-
dicate that there were two estates on jordsand at the time. 
records in the late 1600s indicate that permanent residence 
on jordsand ceased around 1695, and that from this date 

the island was only used for grazing and harvesting hay in 
the summer half-year. more than 200 years later (in 1897), 
the then owners applied to the Prussian authorities to pay 
for the re-erection of a brick shepherd’s house with associa- 
ted wharf which had been destroyed in a storm surge a year 
and a half earlier – but it was refused. up to summer 1923 
– when summer grazing and hay harvesting ceased com-
pletely, jordsand was “under surveillance” from a wooden 
hut which was built around 1900.

in 1969 and 1975, tangible evidences were obtained that 
jordsand had been inhabited when two brick wells were 
discovered. a marine clay ring was found in 1978 (another  
remnant of a well?) the most recent evidence of habita-
tion is from 1982, when a profile of cut-out clay blocks 
was found. all these remnants derive from traditional ele-
ments in buildings on islands subject to flooding. it was, 
however, surprising that the excavation of the remains of 
the “1969 well” (in 1979) revealed that it was not a water 
cistern – in contrast to the wells on the north frisian Hal-
ligen. this well rested on an open pine frame. the ques-
tion is: was/were the well(s) artesian well(s) fed by fresh 
groundwater – at an accessible depth – from sand and gravel 
layers from the ca. 15 metre-high Hjerpsted bakkeø – like 
the conditions west of the geest at the town of bredsted 
in north friesland? or must the explanation be sought in 
the immediate conditions, that the lighter fresh rainwater  
simply overlaid the entering, heavier salt water in the wells 
on jordsand? and that their capacity was sufficient to fill 
– or supplement – the needs for fresh water during the sum-
mer stays on jordsand? 

this possibility could be supported by Haderslev mu-
seum’s investigations of the dwelling mounds in rudbøl in 
2002, where eight wells were found, and it was concluded 
that they may have been placed there to save drinking water 
from the roofs. the lower groundwater quality in these wells 
could then be usable for other purposes in the household. 

the jordsand wells’ construction and materials indicate 
that they could be from the 1800s.

Jordsand 1996. Foto: Svend Tougaard.
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Snæblen er i disse år et vigtigt element i Fiskeri- og Søfartsmuseets biologiske forskning. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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Fish and chips
- undersøgelser af snæblens (Coregonus oxyrinchus) tilpasninger til det lokale miljø

Af Lasse Fast Jensen, Søren Brandt Poulsen og Jon Christian Svendsen

Mulighederne inden for molekylærbiologiske analyser ople-
ver i disse år et sandt boom. En af de analysemetoder, der for 
nyligt er blevet tilgængelig for en bredere skare af fiskebiolo-
ger er cDNA microarrays – også kaldet DNA chips. I denne 
artikel ser vi nærmere på, hvorfor DNA chips er så kraftfuldt 
et værktøj og illustrerer dette ved et forskningsprojekt udført 
af Fiskeri- og Søfartsmuseet, der benyttede metoden til at be-
lyse tilpasninger hos den truede laksefisk snæblen.

Introduktion
inden for den naturvidenskabelige disciplin, der hedder con-
servation genetics beskæftiger man sig med truede popula-
tioner og arters genetiske sammensætning og deres demo-
grafiske og evolutionære historie i et bevaringsperspektiv1. 

man skaber med andre ord ved hjælp af genetiske under-
søgelser et overblik over, hvorvidt en population eller art 
er truet, og hvilke foranstaltninger, der vil kunne ophjælpe 
populationen. til dette har man tidligere i høj grad benyttet 
forskellige genetiske markører. med markørerne kan man få 
oplysninger om bl.a. populationens størrelse, hvor mange 
individer, der vandrer ind og ud af populationen, hvor ind-
avlet populationen er, og om populationen har oplevet en 
nedgang (en såkaldt genetisk bottleneck).  

viden om alle disse forhold er vigtig og giver en solid 
ballast, når der skal udarbejdes anbefalinger omkring for-
valtning og beskyttelse af populationer og arter. men de 
genetiske markører fortæller ikke hele historien. de kan 
nemlig ikke give oplysninger om, hvorvidt en population er 
genetisk tilpasset til netop det miljø, den lever i. den viden 
er yderst vigtig, da den har afgørende betydning for, hvor-

dan vi betragter populationen. lad os forestille os et scena-
rie, hvor to populationer udveksler individer med hinanden 
og hver især ikke er tilpasset lokale miljøforhold. skulle en 
af populationerne uddø, ville den kunne reetableres ved, at 
individer fra den overlevende population vandrer ind i den 
tomme habitat eller ved udsætning af individer med menne-
skelig hjælp. da hverken den overlevende population eller 
den uddøde population er tilpasset lokale forhold, vil man 
have en forventning om, at de indvandrede eller udsatte in-
divider vil klare sig udmærket i de nye omgivelser. lad os 
nu forestille os, at de to populationer faktisk var genetisk 
tilpasset de lokale miljøforhold. med den ene populations 
undergang vil helt særlige genetiske egenskaber gå tabt, og 
individer fra den overlevende population vil ikke nødven-
digvis klare sig særligt godt, hvis de udsættes i den tomme 
habitat, da de slet ikke er tilpasset de nye forhold. viden om 
genetisk tilpasning er altså afgørende for, hvordan vi skal 
forvalte populationer, og prioritere bevaringsindsatsen.2

for at få indsigt i lokale tilpasninger er der brug for lidt 
andre metoder end de klassiske genetiske markører. det 
skyldes, at markørerne ikke reagerer på naturlig selektion. 
det er den naturlige selektion, der ligger til grund for den 
lokale tilpasning. naturlig selektion udspringer fra genetisk 
bestemte forskelle i, hvordan individer klarer sig. de indivi-
der, der bærer gener, som giver en fordel i det lokale miljø, 
vil over tid få mest afkom, og de gener vil komme til at 
præge populationen. Populationens genetiske sammensæt-
ning trimmes altså efter forholdene.

der er mange forskellige måder at undersøge om en po-
pulation er lokalt tilpasset. fælles for dem er, at de alle er 
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ret omstændelige. en måde er naturligvis, at flytte individer 
fra et miljø til et andet og måle, hvordan de klarer sig i de-
res vante omgivelser i forhold til under fremmede forhold. 
dette er dog ofte praktisk uladsiggørligt. en anden og mere 
tilgængelig måde er at lede efter gener, der direkte er invol-
verede i lokal tilpasning. 

DNA chips
den teknologiske udvikling inden for molekylærbiologi har 
de seneste år været eksplosiv og ført til fremkomsten af en 
række højtydende metoder. nogle af disse metoder har åb-
net døren til et væld af muligheder for at studere populatio-
ners tilpasning til det miljø, de lever i. en af metoderne er 
den såkaldte cdna microarray teknologi også kaldet DNA 
chips. dna chips er et enormt stærkt redskab, da de gør det 
muligt forholdsvist nemt at måle aktiviteten af tusindvis af 
gener samtidigt.3 

aktiviteten af et gen, såkaldt genekspression, er po-
tentielt en vigtig del af lokal tilpasning4. genekspression 
er rent molekylært en kompliceret affære, der omfatter en 
lang række processer og molekyler. den information, der 
dikterer hvilke proteiner, den enkelte celle danner, ligger 
lagret i cellens dna. dna består af to enkeltstrenge, der 
er snoet omkring hinanden i en struktur, der kaldes for en 
dobbelthelix (figur 1). Hver af de to enkeltstrenge består af 
en perlerække af komponenter (såkaldte nukleotider), der 
hver udgøres af et sukkermolekyle (deoxyribose), en fos-
fat gruppe og én af fire baser. de to strenge, der tilsammen 
udgør det dobbeltstrengede dna molekyle holdes sammen 
ved, at baserne på hver af de to strenge danner par. Hver af 
de fire baser vil dog kun danne par med én af de andre baser. 
det er netop rækkefølgen af disse baser, der afgør hvilket 
produkt et gen koder for. selvom dna rummer opskriften, 
kan det ikke selv direkte diktere dannelsen af protein, og 
derfor aflæses koden i dna indledningsvist ved en proces, 
der kaldes transskribering. under transskriberingen dannes 
et enkeltstrenget molekyle, et såkaldt messenger rna mo-
lekyle (mrna), der bærer koden i omskrevet form fra dna 
videre til det organel i cellen, ribosomet, hvor selve dannel-
sen af protein finder sted. i ribosomet translateres mrna, 

og der dannes et specifikt protein, der svarer til rækkefølgen 
af baserne i dna molekylet. 

Hvor aktivt et gen transskriberes bestemmes bl.a. af an-
dre molekyler og dna regioner, men det miljø, som orga-
nismen befinder sig i, har også stor betydning. genekspres-
sion er altså et produkt af både genetik og miljø. det vil 
sige, at et bestemt gen både kan udtrykkes på et højt niveau 
på grund af høj aktivitet hos de gener, der regulerer genpro-
duktet og som følge af et bestemt miljø. når man vil stu-
dere genekspression i forskellige populationer, er det derfor 
meget vigtigt, at samtlige individer har oplevet det samme 
miljø. Hvis individerne fra én population har levet i ét miljø, 
og individerne fra en anden population har levet i et andet, 
risikerer man, at de forskelle, man måtte finde, alene skyl-
des forskelle i miljø og ikke reflekterer genetiske forskelle 
mellem populationerne. 

variation i selve dna sekvensen har længe været i sø-
gelyset, når man har ledt efter tegn på naturlig selektion. 

Figur 1: DNA molekylet består af to enkeltstrenge, der snor sig om 
hinanden i en såkaldt dobbelthelix. Strengene holdes sammen, ved 
at baser på hver enkeltstreng danner par. Det er netop rækkefølgen 
af baserne, der udgør den information, der skal til for, at cellen 
kan danne et specifikt protein. Foto: Scanpix/Phototake.
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der er dog i stigende grad en anerkendelse af, at variation i 
omfanget af de enkelte geners udtryk, altså genekspression, 
i høj grad er involveret i de evolutionære processer omkring 
lokal tilpasning og altså underlagt naturlig selektion5. med 
andre ord kan tilpasning til miljøet i visse tilfælde tilskrives 
ændringer i den mængde gen-produkt (protein), der produ-
ceres i organismen, frem for ændringer i selve det koden-
de gen (proteinets egenskaber). det er netop mængden af 
gen-produkt som indirekte måles med en dna chip, ved at 
mængden af mrna kvantificeres.

dna chips består kort fortalt af en lille glasplade, hvor-
på korte dna sekvenser er placeret med laser-præcision 
(figur 2). en enkelt chip kan indeholde tusindvis af dna se-
kvenser. metoden udnytter den egenskab, at enkeltstrengene 
i dna kun vil binde sig til hinanden, hvis rækkefølgen af 
baserne stemmer overens. man taler om, at de enkeltstrenge, 
der har matchende baserækkefølge er komplementære. På 

dna chippen er der placeret enkeltstrenget dna (kaldt 
cdna). det enkeltstrengede dna vil binde sig til andre 
enkeltstrengede dna molekyler, hvis der er et match i ræk-
kefølgen af baser. man kan sammenligne chippen med en 
masse små fangarme, der hver især kun kan fange moleky-
ler, der passer nøjagtigt til den enkelte fangarm. når man 
kommer enkeltstrenget dna fra den prøve, man gerne vil 
have analyseret, på dna chippen, vil kun de dna mole-
kyler, der har et match på chippen blive tilbageholdt. ved at 
mærke dna fra den prøve, man analyserer, med et fluore-
scerende stof, kan man efterfølgende se hvor dna på chip-
pen og dna i prøven har dannet par. styrken af det signal, 
man får, reflekterer mængden af specifikt dna, der var til 
stede i prøven. for at måle genekspression benytter man 
ikke dna, men i stedet mrna, der kunstigt omdannes til 
cdna. mængden af mrna er et udtryk for, hvor aktivt et 
gen er og afspejler altså genets ekspression. ved at kende til 
nøjagtigt hvilke gener, der er placeret på dna chippen, og 
hvor på chippen de befinder sig, kan man altså på den måde 
få viden om hvilke gener, der var til stede i den analyserede 
prøve og i hvilken mængde.

Genetiske tilpasninger hos snæblen
inden for bevaringsbiologien er man som nævnt indled-
ningsvist meget optaget af at identificere hvilke populatio-
ner, der rummer en særlig vigtig naturhistorisk arv, og som 
er vigtige at bevare og beskytte. en naturhistorisk arv, der er 
vigtig at bevare kunne f.eks. være særlige tilpasninger hos en 
population, der ikke findes hos andre populationer. snæblen 
besidder helt åbenlyst nogle tilpasninger, der adskiller den 
fra andre heltfisk, men dette er meget dårligt undersøgt. et 
af de områder, hvor vi mangler viden, er hvordan snæblen 
har udviklet sig siden afslutningen af sidste istid, og hvilken 
rolle de særlige miljøforhold i vadehavet har spillet. 

for at undersøge dette gennemførte fiskeri- og søfarts-
museet i samarbejde med kolleger fra bl.a. dtu aqua og 
laval universitet i Canada et projekt, hvor genekspression 
hos snæblen og to populationer af helt blev analyseret ved 
hjælp af dna chips. inden vi kigger nærmere på resultater-
ne fra projektet følger her en kort introduktion til snæblen.

Figur 2: DNA chippen består af en glasplade, hvorpå tusindvis 
af små DNA stykker er placeret med stor nøjagtighed. Med DNA 
chippen er det muligt at undersøge ekspression hos mange gener 
samtidigt, hvilket gør den til et yderst anvendeligt værktøj ved 
genetiske studier. Foto: Scanpix/Science Photo Library.
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Snæblen
snæblen, der på latin hedder Coregonus oxyrinchus, er en 
laksefisk, der er nært beslægtet med helten (Coregonus 
lavaretus)6. snæblen regnes for at være en af de mest tru-
ede fiskearter i europa og beskyttelsen af den er af meget 
høj prioritet. danmark huser den eneste tilbageværende 
oprindelige bestand af snæbel i verden7. snæblen var tid-
ligere udbredt i hele vadehavsregionen, men forurening og 
ødelæggelse af gyde- og opvækstområder førte til, at den 
i 1970´erne og 80´erne var forsvundet fra de fleste vand-
løb i både Holland, tyskland og danmark. kun i vidåen i 
det sydlige danmark overlevede en lille bestand8. en række 
tiltag for at redde snæblen sikrede imidlertid, at snæblen i 
dag findes i bl.a. vidåen, varde Å, ribe Å samt visse tyske 
floder. alle fisk stammer dog fra den eneste overlevende 
oprindelige bestand i vidåen9, og snæblen er fortsat sårbar.

snæblen tilbringer sit voksenliv i vadehavet eller nord-
søen, men når gydetiden indtræffer, typisk fra november 
til december, trækker snæblen op i vandløbene for at gyde. 
Ynglen bliver i vandløbet indtil en længde på 30-40 mm, 
hvor den vandrer ud i havet for at vokse sig stor. denne van-
dring mellem ferskvand og saltvand med en saltholdighed 
på over 30 ‰ er en stor fysiologisk udfordring og gør snæb-
len unik i forhold til andre heltfisk. i ferskvand er kroppens 
saltindhold højere end i det omgivende vand, og derfor vil 
vand trænge ind i fisken for at udligne forskellene i salthol-
dighed. samtidigt mister fisken livsvigtige salte til omgivel-
serne. for at opretholde en konstant saltbalance i kroppen, 
når fisken befinder sig i ferskvand, producerer den derfor 
store mængder fortyndet urin og optager samtidigt ioner fra 
omgivelserne over gællerne. man taler om, at fisken osmo-
regulerer. når snæblen vandrer fra ferskvand til saltvand, 
vendes de osmotiske forhold på hovedet. nu indeholder 
omgivelserne pludselig flere salte end fiskens krop, og den 
mister derfor vand samtidig med, at salte diffunderer ind i 
fisken. Hvis fisken skal overleve dette skift, må den omstille 
sin osmoregulering. i saltvand opretholder fisken saltbalan-
cen ved at drikke store mængder havvand og udskille salte 
over gællerne og via nyrerne. fisken sparer også på vandet 
ved kun at udskille små mængder urin.

snæblen opstod formodentlig i forbindelse med af-
slutningen af sidste istid, da de store ismasser begyndte at 
smelte og vandstanden i havene steg10. dette førte til dan-
nelsen af vadehavet og til at de helt, der levede i de vest-
vendte sydjyske vandløb blev isoleret fra andre bestande, de 
tidligere var forbundet med11. snæblen er derfor i et evoluti-
onshistorisk perspektiv ganske ung. med tiden har snæblen 
antageligt tilpasset sig livet i vadehavet og de sydvestjyske 
vandløb. særligt tydeligt er dens evne til at vandre ud i fuld-
styrke saltvand, men en lang række mindre synlige tilpas-
ninger kan udmærket med tiden være opstået. Projektet, der 
omtales herunder havde netop til formål at belyse hvilke 
tilpasninger, snæblen med tiden har udviklet. 

Genekspression hos snæbel
de snæbler, der indgik i projektet blev fanget i den tyske 
flod trenen, der er et tilløb til ejderen. trenen havde tidlige-
re en bestand af snæbel, men denne uddøde. de snæbler, der 
i dag findes i trenen, stammer derfor fra udsætninger af fisk 
fra vidåen. de undersøgte helt stammede fra henholdsvis 
østersøen og ferskvandssøen kellersee. Heltene fra øster-
søen er som snæblen en vandreform, men da saltholdighe-
den i østersøen blot er på omkring 9 ‰ udfordres østersø-
helten ikke med hensyn til osmoregulering på samme måde 
som snæblen.

genekspression er som tidligere nævnt påvirket af det 
miljø, som fisken befinder sig i, og det er derfor vigtigt, at 
miljøet holdes konstant hos de fisk, der undersøges. dette 
gælder ikke blot på det tidspunkt, hvor vævsprøven udtages, 
fordi miljøeffekter i princippet kan have en effekt længe ef-
ter, at de er fundet sted. de snæbler og helt, der indgik i stu-
diet blev derfor opdrættet under identiske miljøforhold fra 
ægstadiet for at undgå, at miljøet kunne have en betydning 
for den målte genekspression. 

Hver vævstype har forskellig profil med hensyn til hvil-
ke gener, der udtrykkes, hvornår og hvor meget. studiet tog 
udgangspunkt i leveren, da dette organ spiller en central 
rolle i en lang række biologiske processer bl.a. stofskiftet, 
proteinsyntese og eliminering af affaldsstoffer12. 

da der ikke er udviklet en dna chip særligt til hverken 
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østersøen                    snæbel                    kellersee

snæblen eller helt, blev der benyttet en chip, der oprinde-
ligt var tiltænkt atlantisk laks (cgrasP)13. selv om chippen 
er udviklet til en anden art, kan den alligevel godt benyttes 
med succes, hvis bare arterne er nært beslægtede, som til-
fældet med snæbel, helt og laks. andre studier har ligeledes 
benyttet samme chip til andre heltfisk med gode resultater14. 
cgrasP chippen indeholder i alt omkring 32.000 gener, 
der undersøges samtidigt.

af de 32.000 gener, der var tilgængelige på den anvend-
te dna chip, udviste 6993 gener et signifikant signal, når 
baggrundsstøjen var filtreret fra. at alle gener på chippen 
ikke giver et resultat er almindeligt og skyldes især geners 
variable udtryk i forskellige væv og, at chippen som nævnt 
er udviklet til den atlantiske laks. lignende studier har da 
også gjort samme observation15. af de 6993 gener var 674 
gener statistisk signifikant forskelligt udtrykt i de tre popu-
lationer. dette svarer til 9,6 % af de undersøgte gener. når 
man kigger nærmere på parvise forskelle imellem popula-
tionerne var 76 gener forskelligt udtrykt mellem snæbel og 

helt fra kellersee og 212 gener forskelligt udtrykt mellem 
snæbel og helt fra østersøen (figur 3). Hvert individs gene-
tiske profil kan holdes op mod andre individers profil, og 
man kan derved konstruere en form for stamtræ, en såkaldt 
hierarchical clustering, der grupperer individerne. denne 
analyse (figur 4) grupperede entydigt alle snæbler sammen 
i en gruppe, helt fra østersøen i en anden gruppe og helt fra 
kellersee i en tredje gruppe. analysen reflekterer med andre 
ord det forhold, at de tre populationer er genetisk forskel-
lige, og individer inden for en population ligner hinanden 
mere, end de ligner individer fra en anden population. man 
taler om, at populationerne er genetisk differentierede. 

snæblen adskiller sig altså i aktiviteten af en række ge-
ner fra andre heltfisk. Her skal vi huske på, at målingerne 
af genekspression er foretaget på fisk, der er holdt under 
nøjagtigt samme miljø, og de registrerede forskelle skyldes 
derfor udelukkende genetiske forskelle og kan ikke henføres 
til miljøeffekter. Potentielt kunne alle de observerede gener 
derfor være resultatet af naturlig selektion, der har formet 
snæblen til et liv i de sydvestjyske vandløb. men hvilke pro-

Figur 4: Gruppering af de undersøgte individer baseret på gen-
ekspression. Individerne grupperer entydigt efter den population, 
de tilhører. Ligeledes grupperer gentagne målinger fra samme 
individ sammen. 

Figur 3: Antallet af forskelligt udtrykte gener mellem de tre popu-
lationer. I alt 212 gener var forskelligt udtrykt mellem helt fra 
Østersøen og snæbel, 76 gener forskelligt udtrykt mellem snæbel 
og helt fra Kellersee og endeligt var 369 gener forskelligt udtrykt 
mellem helt fra Østersøen og helt fra Kellersee.

Antal signifikante gener (p = 0.01)

anova

østersøen 
vs. snæbel
østersøen 
vs. kellersee
snæbel 
vs. kellersee
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cesser er involverede, og hvilke gener er de bedste kandida-
ter til at have en betydning for tilpasninger?

en måde at strukturere resultaterne på og give et bedre 
overblik er ved at gruppere de enkelte gener ud fra deres 
funktion (Gene Ontology). ved at kigge på hvilke biologiske 
funktioner og processer, der er overrepræsenterede i forhold 
til, hvad man ville forvente, kan man få en indsigt i hvilke 
biologiske funktioner og processer, der særligt er involve-
rede. det viser sig, at især en række biologiske processer, 
der relaterer til stofskiftet, er overrepræsenterede. sagt på 
en anden måde, så er snæblen mere forskellig fra helt i stof-
skifteprocesser, end man ville forvente, hvis alle biologiske 
processer var ligeligt repræsenterede. derudover spiller bio-
logiske processer, der har med udviklingen at gøre også en 
markant rolle, især når man sammenligner snæbel med helt 
fra østersøen (figur 5). 

stofskiftet lader altså til at have spillet en rolle i for-
bindelse med snæblens evolutionære udvikling, og en del 
af de observerede forskelle er formodentlig adaptive. med 
andre ord ser det ud til at snæblen har tilpasset sit stofskifte 
til livet i vadehavsregionen. men præcist hvilke gener og 
genprodukter er der så tale om? alle forskelle i de enkelte 
geners udtryk er nemlig ikke nødvendigvis udtryk for tilpas-
ninger til det lokale miljø som følge af naturlig selektion. 

genetiske forskelle kan også opstå som følge af ren og skær 
tilfældighed – en proces der kaldes for tilfældig genetisk 
drift. genetisk drift er kort fortalt resultatet af populationens 
endelige størrelse. ved dannelsen af hver ny generation vi-
derefører forældregenerationen sine gener til den næste ge-
neration, men på grund af tilfældigheder i forbindelse med 
videreførelsen af de enkelte gener vil den genetiske sam-
mensætning i populationen ændres med tiden. Processen er 
styret af populationens størrelse, således at den genetiske 
drift er svag i store populationer og stærk i små populatio-
ner. i ganske små populationer kan den genetiske drift være 
så stærk, at den ophæver effekten af naturlig selektion og 
selv skadelige gener, som naturlig selektion normalt ville 

figur 5
oversigt over de biologiske processer, der er over-repræsente-
rede. tabellen angiver andelen for hver funktionel gruppe. an-
tallet af biologiske processer i hver funktionel gruppe er angivet 
i parentes. 
øs: Helt fra østersøen; ke: Helt fra kellersee; sn: snæbel.

Funktionel gruppe KE vs. SN KE vs. ØS SN vs. ØS
stofskifteprocesser 0.60 (12) 0.53 (48) 0.20 (21)
Cellulær komponent 0.20 (4) 0.04 (4) 0.02 (2)
transport 0.15 (3) 0.16 (14) 0.13 (14)
udvikling 0.05 (1) 0.06 (5) 0.35 (37)
biologisk regulering 0.00 (0) 0.19 (17) 0.15 (16)
multicellulær proces 0.00 (0) 0.01 (1) 0.02 (2)
respons på stimulus 0.00 (0) 0.01 (1) 0.11 (12)
vækst 0.00 (0) 0.00 (0) 0.01 (1)

Figur 6: Gener, der er underlagt naturlig selektion forventes at 
have høj genetisk variation imellem populationer (Y aksen) sam-
menlignet med inden for populationer (X aksen). De røde trekant-
symboler repræsenterer de gener, der har en variansratio blandt 
de 1 % højeste og derfor har større sandsynlighed for at være 
involveret i lokal tilpasning. 

Variation i genekspression for separate gener
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have fjernet fra populationen, kan nå høje frekvenser som 
følge af tilfældigheder.  

for at komme nærmere hvilke konkrete gener, der mest 
sandsynligt har udviklet sig som følge af naturlig selektion 
frem for genetisk drift og migration, er det interessant at 
kigge på fordelingen af variation i genekspression. gener, 
der primært påvirkes af naturlig selektion udviser nemlig en 
højere grad af variation imellem populationer sammenlignet 
med inden for populationer. det er derfor blandt de gener, 
der udviser den største ratio mellem variation mellem popu-
lationer i forhold til variation inden for populationer, at vi 
har størst sandsynlighed for at finde gener, der er formet af 
naturlig selektion (figur 6). blandt disse gener er der nogle, 
der særligt skiller sig ud. femten af generne er nemlig i 
andre studier af adaptiv evolution hos heltfisk blevet sat i 
forbindelse med naturlig selektion. det, at de samme gener 
i flere uafhængige studier udpeges som sandsynlige aktører 
i den adaptive evolution, øger selvsagt troværdigheden af 
dem som kanditatgener og indikerer samtidigt, at disse ge-
ner helt generelt spiller en central rolle i heltfiskenes udvik-
lingshistorie og tilpasning til lokale miljøforhold (figur 7).      

Konklusion og fremtidige studier
vores resultater understreger, at snæblen er genetisk forskel-
lig fra andre heltfisk. tidligere studier af snæblens genetik 
har ligeledes vist, at snæblen er genetisk forskellig fra de 
helt, der lever i danmark og i østersøen16. men de studier, 
der hidtil har været gennemført, har alle fokuseret på enten 
mikrosatellit dna eller mitochondrie dna. selvom disse 
dna sekvenser er velegnede til at påvise genetiske forskel-
le, lider de af den svaghed, at de ikke giver information om 
den biologiske relevans af de observerede genetiske møn-
stre. resultaterne fra brugen af dna chips tilfører derfor 
et ekstra lag oven på den eksisterende viden ved at påvise, 
at snæblen også adskiller sig fra andre heltfisk i udtrykket 
af funktionelle gener generelt og i særdeleshed i gener in-
volverede i stofskiftet. netop stofskiftet lader generelt til 
at have betydning for vandring hos laksefisk17. således har 
det vist sig, at ørreder (Salmo trutta) med et relativt højt 
stofskifte er mere tilbøjelige til at vandre ud af vandløbet18. 
tilsvarende har fisk, der er fysiologisk klar til at vandre ud 
i havet, ofte højere stofskifte end fisk, der forbliver i vand-
løbet19. Her spiller stofskiftet en central rolle i forbindelse 
med de energetiske krav, som osmoregulering stiller20. der-
udover kan stofskiftet være en vigtig faktor med hensyn til 
vækst21. snæblen adskiller sig faktisk fra helt på en række af 
disse områder. udover evnen til at vandre fra ferskvand til 
fuldstyrke saltvand udviser snæblen også en hurtigere vækst 
end de fleste helt. snæblen har ligeledes en højere alder 
ved reproduktion (4 år) sammenlignet med helt (2,9 år), og 
snæblen er ved reproduktion større end helten (45 cm mod 
35 cm)22. alle disse karaktertræk har på forskellig vis en 
kobling til stofskiftet. fremtidige studier er under planlæg-
ning for netop at belyse sammenhænge mellem stofskifte, 
vandring og vækst hos snæblen og helt, der kan bidrage til 
en bedre forståelse af mekanismerne, der underligger lokal 
tilpasning hos snæblen.

resultaterne er interessante i en kontekst af vores gene-
relle forståelse af den evolutionære udvikling blandt helt-
fisk. gener med en funktion i forhold til stofskiftet er nem-
lig tidligere sat i forbindelse med adaptiv evolution hos helt. 
i en række søer i nordamerika lever to forskellige former 

figur 7
Gener, der sandsynligvis er involveret i lokal tilpasning hos 
snæblen og samtidigt sat i forbindelse med adaptiv evolu-
tion i andre tilsvarende studier af heltfisk.
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af helt. den ene form er en ”normal-form”, der er hurtig-
voksende, kønsmodner ved en relativt sen alder og bliver 
relativt stor, mens den anden form er en dværg-form, der 
vokser langsomt, kønsmodner tidligt og aldrig når samme 
størrelse som normal-formen. de to former er reproduktivt 
isolerede fra hinanden, selvom de lever i samme sø, og de 
er antageligt langsomt ved at differentiere sig fra hinanden. 
de repræsenterer med andre ord de første skridt i retningen 
af en egentlig artsdannelse. netop i gener med en funktion 
inden for stofskiftet har de to former udviklet sig ganske 
forskelligt, og naturlig selektion har tydeligvis spillet en af-
gørende rolle i differentieringen af netop disse gener23. 

de nye resultater understreger, at snæblen, på trods af at 
dens status som art fortsat er uafklaret24, lever op til forhold, 
der nødvendiggør beskyttelse og tiltag med henblik på be-
varelse25. de særlige tilpasninger, som snæblen har erhver-
vet, er resultatet af en naturlig udvælgelse, der har foregået 
siden sidste istids ophør, og som har skræddersyet snæblen 
til netop de forhold, der råder i vadehavet og de vandløb, der 
udmunder her. snæblen repræsenterer altså en særlig evolu-
tionær arv, der ikke findes noget andet sted i verden.
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Summary
the importance of regulatory genetic variation in the pro-
cess of adaptive evolution has been emphasised by seve- 
ral recent studies. moreover, the development of powerful 
dna microarray technologies that allow simultaneous as-
sessments of gene expression profiles of thousands of genes 
has greatly fuelled the expansion of ecological genomics in 
non-model organisms. thus, investigating patterns of gene 
expression using high density microarrays in a conservation 
genomics framework is a promising approach to better un-
derstand how endangered species are adapted to the local 
environment.

the north sea houting (Coregonus oxyrinchus) is an en-
dangered salmonid fish belonging to the Coregonus lavare-
tus species complex. as a species endemic to the Wadden 
sea and listed as vulnerable in the iuCn red list of endan-
gered species, the north sea houting has high conservation 
priority. While the north sea houting was previously distrib-
uted throughout the Wadden sea area, eradication of spawn-

ing and nursery areas, pollution and overfishing caused 
extinction of local populations. as a consequence, the only 
remaining indigenous population of north sea houting is lo-
cated in the danish river vidaa. based on brood stock from 
this population, north sea houting have been reintroduced 
into several rivers, including the river treene in northern 
germany. being anadromous, the north sea houting returns 
from the Wadden sea to the rivers to spawn during the au-
tumn and winter. While anadromy is well known among 
coregonids, the ability to tolerate oceanic salinities of 35‰ 
makes the north sea houting unique.

the objective of this study was to elucidate adaptive evo-
lution in the north sea houting by analysing gene expression 
patterns in north sea houting and two populations of white-
fish from the baltic sea and lake kellersee in germany. fol-
lowing normalisation and filtering of the microarray data, 
6,993 genes were included in the analysis. using an fdr of 
0.01, a total of 674 genes were found to be differentially ex-
pressed among populations. Contrasting pairs of populations 
identified 212 genes differently expressed among north sea 
houting and whitefish from the baltic sea, and 76 differ-
ently expressed genes when contrasting north sea houting 
and whitefish from lake kellersee. Hierarchical clustering 
consistently grouped individual samples into three separate 
clusters representing north sea houting, the baltic sea and 
lake kellersee. gene ontology analyses showed a general 
over-representation of metabolic processes.

the functional divergence of the north sea houting sug-
gests a potential for local adaptation in metabolic processes 
as well as a potential for adapting to future environmental 
changes. the indications of adaptive divergence of north 
sea houting are clearly central to conservation designation. 
While the status of north sea houting as a separate species 
remains uncertain, our data could warrant designation as an 
evolutionarily significant unit (esu). the finding of func-
tional divergence of north sea houting from other whitefish 
populations suggests that the north sea houting harbours a 
unique part of the evolutionary legacy within the Coregonus 
lavaretus species complex.
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En ”Togangsbåd” lastet med hø ved Rudbøl. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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Marsk-båd på kunstgalleri i London

Af Morten Hahn-Pedersen

Et af Fiskeri- og Søfartsmuseets klenodier, en godt hundrede 
år gammel marskbåd, var i starten af 2013 udstillet på det 
mondæne ”Victoria-Miro”-galleri i London. Den gamle 
fladbundede båd var oprindelig bygget til fiskeri og sejlads 
i Tøndermarsken, men i London blev den anvendt som ét 
af trækplastrene i den danske billedkunstner John Kørners 
udstilling ”Fallen Fruit from Frisland”. I artiklen fortælles 
historien om båden, kunstneren og udstillingen.

En utraditionel henvendelse
en grå og regnfuld efterårsdag i november 2012 fik fiskeri- 
og søfartsmuseet i esbjerg en telefonopringning fra billed-
kunstneren john kørner. Henvendelsen gik i al korthed ud på, 
hvorvidt det ville være muligt at låne én af museets marsk-
både til en udstilling af kørners værker på et galleri i london. 

På fiskeri- og søfartsmuseet er det ikke hverdagskost 
at få henvendelser fra kunstnere om lån af kulturhistoriske 
genstande til deres udstillinger, men det er da tidligere sket 
– også at én af museets marskbåde har været udlånt til et 
kunstmuseum. det var f.eks. tilfældet, da vi i 2009 udlånte 
en fiskerbåd fra neukirchen til nolde museum i seeböll. 
Her var der imidlertid direkte sammenhæng mellem gen-
stand og låner, idet fiskerbåden faktisk havde tilhørt male-
ren emil nolde, der anvendte den til fiskeri og lystsejlads i 
de vådområder, som omgav kunstnerens hjem i seeböll lige 
syd for den dansk-tyske grænse.1 i kørners tilfælde lå sam-
menhængen ikke umiddelbart helt så lige for, men den var 
der alligevel – og det er emnet for denne artikel. men først 
lidt baggrundsstof.

Marskens amfibielandskab
oprindelig var overgangen mellem vand og land mildt sagt 
glidende i vadehavsområdet. mod vest var vadehavet skær-
met af de frisiske øers bolværk af klitter, og mod øst blev 
vadehavets priller og sandgrunde afløst af marskens afvan-
dingsområder og grønne frodighed, som igen blev afgrænset 
af den højere liggende geest. 

mødet mellem vadehav og marsk skabte et amfibieland-
skab, som skiftevis blev behersket af å- og tidevand – og 
længe undgået som bosættelsessted for områdets befolk-
ning, der siden stenalderen havde foretrukket at bebygge ge-
esten frem for marsken. først med frisernes indvandring til 
området i den tidlige middelalder tilførtes kultur og viden, 
som muliggjorde bosættelse i marsken. tidevandets virk-
ning på området blev efterhånden stoppet med inddigning 
og slusebyggeri. det løste dog kun en del af problemet. ved 
højvande, storm og stormflod holdt diger og sluser nok det 
salte vand ude, men blokerede samtidig åernes afløb ud i 
havet, så det ferske vand fra åerne omdannede de lave enge 
til et indhav, hvor gårde og huse stod som øer på værfternes 
kunstige forhøjninger.

i bogen ”Welt und Heimat” beskrev maleren emil nolde 
forholdene således: Da vi omkring 1912 havde købt Uten-
warf, vidste vi ikke, at hele egnen om vinteren stod under 
vand, ja sågar kunne være oversvømmet om sommeren…
Det var herligt, når der milevidt omkring os kun var vand at 
se, når om dagen den høje himmel spejlede sig deri – eller 
om natten månen med sin kolde glans forvandlede det til et 
sølv-eventyrland.
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noldes højt besungne ”eventyrland” kan man danne sig 
et indtryk af på fotos fra tiden før de store afvandingsarbej-
der i slutningen af 1920’erne og begyndelsen af 1930’erne 
tørlagde marskegnene nord og syd for den dansk-tyske 
grænse. indtil da havde indvandet, som om sommeren nor-
malt kunne holdes i søer og kanaler, i vinterhalvåret skabt 
månedlange oversvømmelser, som besværliggjorde trafik-
forholdene i området. så længe vandstanden holdt sig mel-
lem en halv og en hel meter over marskens veje, kunne man 
komme frem med hest og vogn på de veje, der var afmærket 
med riskoste. alle andre steder var båden et uomgængeligt 
transportmiddel og arbejdsredskab, og det afstedkom udvik-
ling af en særlig gruppe af bådtyper; marskbådene.2

Marskbådene
afhængigt af bådenes formål og anvendelse opstod forskel-
lige former for marskbåde. Historisk kendes seks forskellige 
typer, som nævnt efter størrelse kaldtes ”rudbølpramme”, 
”tregangsbåde”, ”togangsbåde”, ”engangsbåde”, ”fisker-
både” og ”skyttebåde”. de to største typer – ”rudbølpram-
mene” og ”tregangsbådene” – der bl.a. kendes fra en liste 
fra 1841 over havne- og brotakster for tønder Havn, gik af 

brug i løbet af 1800-tallet og findes ikke længere bevarede. 
bedre er kendskabet til de fire mindre typer, der i dag findes 
dokumenterede via enten bevarede både eller optegnelser 
og tegningsmateriale. alle disse bådtyper er karakteriserede 
ved en flad bund og et ringe dybgående, så de kunne benyt-
tes i den lavvandede marsk. brugen af de to mindste bådty-
per fremgår af deres benævnelser – ”fiskerbåde” og ”skyt-
tebåde” – og ved de såkaldte en- og togangsbåde handler 
det om størrelsesforhold og lasteevne. benævnelsen ”gang” 
hentyder til begrebet ”bordgang”, og de forskellige beteg-
nelser refererer til det antal bordgange eller planker, der 
udgjorde en side i sådanne fartøjer. jo flere bordgange, jo 
større var både fartøj og lasteevne. de store ”togangsbåde” 
blev anvendt til erhvervsmæssig fragtsejlads og transport 
af hø, tagrør og husdyr, men kunne naturligvis også bruges 
til fiskeri og persontransport. til sidstnævnte formål var de 
mindre ”engangsbåde” dog mere bekvemme at benytte, og 
på mange af marskens gårde rådede man da også over et 
eksemplar af begge bådtyper.3

marskbådene var bygget lokalt. i alt har man kendskab 
til en halv snes bygmestre, som alle havde et andet erhverv 
ved siden af bådebyggeriet. Hovedparten af 1800-tallets 

Månedlange oversvømmelser var frem til første halvdel af 1900-tallet et grundvilkår i marsklandet. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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marskbåde blev bygget af Hemsen-familien i nordoster-
deich nord for neukirchen. siden første halvdel af 1800-tal-
let var bådebyggerhåndværket i denne familie gået i arv fra 
far til søn gennem i al fald tre slægtled, men traditionen kan 
udmærket være ældre end det. slægten drev også landbrug, 
men det forhindrede dem ikke i en sideløbende produktion 
af marskbåde på op mod en snes stykker om året. den sidste 
aktive bådebygger i familien var Christian Hemsen (1882-
1968), som leverede omkring 20 marskbåde årlig, indtil af-
vandingen i 1920’erne og begyndelsen af 1930’erne reduce-
rede brugen af disse både. 

en anden meget produktiv bådebygger var boy Petersen 
(1884-1917). i sine unge år tjente boy Petersen hos Hem-
sen-familien, hvor han hjalp så meget til med bådebygnin-
gen, at han fik lært håndværket. Han begyndte selv at bygge 
marskbåde i 1905 og tog håndværket med, da han senere 
blev slusemester ved südwesthörn, hvor han opbyggede et 

stort værksted. boy Petersens produktion kan følges gen-
nem et stilehefte, hvor han lavede en kronologisk fortegnel-
se over de fartøjer, han byggede. i de første år efter starten 
som bådebygger leverede han kun en enkelt båd om året, 
men fra 1910 og de følgende par år nåede den årlige produk-
tion op på en halv snes både. i alt byggede boy Petersen 45 
både, inden han blev indkaldt til tysk militærtjeneste under 
1. verdenskrig. Herefter byggede boy Petersen ikke flere 
marskbåde. Han blev hjemsendt med sukkersyge i 1916 og 
døde det følgende år.4

fiskeri- og søfartsmuseets samling på i alt fire marskbå-
de blev indsamlet i forbindelse med museets undersøgelser i 
1960’erne og begyndelsen af 1970’erne af marskens bådtra-
ditioner. tre af bådene er bygget af Christian Hemsen, mens 
boy Petersen har stået for den fjerde.5 med boy Petersen 
begynder linjerne i denne historie at sno sig sammen i en rød 
tråd. boy Petersen var nemlig john kørners oldefar.

Marskbådene fandtes i flere størrelser. De største typer blev primært anvendt til godstransport, mens persontransport ofte fandt sted med 
mindre bådtyper som f.eks. ”Engangsbåde”. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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Kunstneren
john kørner blev født i Århus i 1967, men voksede op på 
lolland, hvis flade landskab mindede om oldefaderens 
marskland og bidrog til at drage kørners interesse mod de 
store flade vidder. siden oldefaderens generation havde næ-
sten alle i slægten været håndværkere, og det var da også 
denne vej, som oprindeligt var udstukket for john kørner. 
Han blev uddannet tømrer, og det var under udøvelsen af 
dette job, at john kørner blev draget mod kunsten. skæbnen 
ville, at han på et tidspunkt fik til opgave at lægge nye gulve 
i kunstakademiet i københavn. kontakten til den kreative 
kunst, som john kørner her blev konfronteret med, gav ham 
inspiration til selv at søge ind på akademiet. efter et par 
forgæves ansøgninger slap han gennem kunstakademiets 

nåleøje og gennemførte sin kunstneruddannelse i årene fra 
1992 til 1998.

allerede tidligt i uddannelsen blev de håbefulde unge 
kunstnere gjort bekendt med de barske vilkår i kunstverde-
nen, hvor kun ganske få procent faktisk kan leve af kunsten. 
det skræmte dog ikke john kørner, som regnede med at 
kunne ernære sig via en kombination af kunst og håndværk. 
kørner fik indrettet en gammel varevogn, så han kunne have 
sin kunst i den ene halvdel og tømrerværktøjet i den anden. 
det varede imidlertid ikke længe, inden john kørner helt 
kunne hellige sig kunsten. Han fik opbygget et kunstnerisk 
udtryk, der – uanset om det drejede sig om f.eks. maleri, 
grafik, keramik, skulptur eller installationskunst – efter-
hånden fandt et stort publikum. kendetegnende for kørners 
kunst er en særdeles farvestrålende palet, som i mange år var 
præget af stærke gule farver, der ofte blev sat i kontrast af 
komplementærfarven violet. siden har farvestyrken fortonet 
sig lidt, paletten er blevet bredere og motiverne mere detal-
jerede. kørner henviser ofte til sin kunst som problemer – en 
betegnelse, som skal forstås på flere niveauer; dels proble-
met som kernen i kunstens funktion med at stille spørgsmål 
og dels de problemstillinger omkring farve, form, komposi-
tion og motiv, som kunstneren står over for under arbejdet 
med værket. i en mere abstrakt forstand er kørners ide om 
problemets inderste væsen en malet oval form eller en oval 
keramikskulptur, som går igen i mange af hans værker.

i 2008 blev john kørner for alvor kendt uden for de 
snævre kunstkredse, da han kundgjorde, at han ville male et 
billede for hver falden dansk soldat i afghanistan. det blev 
også et billede med motiv fra afghanistan, som – efter at 
kronprinseparret havde forkastet kunstnerens første forslag 
– i 2010 blev kørners bidrag til udsmykningen af frederik 
8’s Palæ på amalienborg. efterhånden trådte kørner stadig 
længere ind på kunstscenen og havde separatudstillinger 
både i danmark og i udlandet. i takt hermed er hans vær-
ker blevet repræsenteret i stadig flere offentlige samlinger, 
hvoriblandt kan nævnes danske kunstmuseer som f.eks. sta-
tens museum for kunst, arken, aros og Heart samt i ud-
landet steder som saatchi Collection i london og rubell 
family Collection i miami.6

John Kørner i sit atelier, 2013. Foto: Morten Hahn-Pedersen.
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Udstillingen i London
det mondæne victoria miro gallery i london var ét af man-
ge gallerier og udstillingssteder i john kørners netværk. si-
den 2004 havde han udstillet på galleriet fire gange; i 2004 
og 2010 på gruppeudstillingerne Painting 2004 og In the 
Company of Alice, hvortil kom to separatudstillinger 2006 
Problems og War Problems i henholdsvis 2006 og 2008. 
da london-folkene henvendte sig med tilbud om endnu en 
separatudstilling, besluttede kørner sig for at afprøve land-
skabsmaleriet som emnekreds for den kommende udstilling. 
med en opvækst på lolland, aner i vadehavsområdet og en 
fascination af disse områders store, flade vidder endte den 

første del af kørners overvejelser med et valg af friesland 
som den centrale motivkreds for den billedserie, som han 
ville skabe til formålet. når man som kørner ikke er udpræ-
get romantiker, kan det være en udfordring at beskæftige sig 
med landskabsmalerier, som rækker ud over det almindelige. 
billederne skal være interessante og vedkommende. kørners 
overvejelser førte derfor i næste række til en motivverden 
renset for romantik. ikke en beskrivelse af en fortid eller en 
nutid, men snarere en vision om at se det hele med nye øjne 
og lade fortid og fremtid mødes og afspejles i marsklandska-
bets storslåede vidder, høje himmel og evigt brydende lys. 

skabelsen af værker til en udstilling er en proces, hvor 
der kontinuerligt bliver lagt lag på lag, og værkerne efter-
hånden bygges op i grupper, så de hænger sammen eller 
supplerer hinanden. i de senere år har selve det scenogra-
fiske design også været et element i kørners arbejde med 
udstillingerne, som på denne vis kan blive tilført elementer, 
der giver den endelige helhed karakter af en kæmpeinstal-
lation. i arbejdet med marskens amfibielandskab så kørner 
muligheder i et værk ”tsunami”, som han tidligere havde 
lavet til Heart i Herning. værket var bygget op over en ska-
teboardrampe belagt med et specialdesignet tæppe, som 
skulle give fornemmelsen af en meget stor bølge. en tilsva-
rende installation kunne bruges i en udstilling om marsken, 
hvor man ikke mindst før inddæmningerne jo udmærket 
kendte den alvor, som hav, bølger og stormflod medførte. 
i den sammenhæng slog det pludselig john kørner, at han 
måske kunne bruge en pram, som hans oldefar skulle have 
bygget, og som nu skulle findes på et museum. det var den 
overvejelse, som i sidste ende førte til kørners opringning til 
fiskeri- og søfartsmuseet – og resten er historie.

udstillingen i london blev vist fra januar til marts 2013. 
titlen var ”fallen fruit from friesland”, som ikke blot var 
en henvisning til området og kunstnerens aner, men også til 
kunstnerens vegetar-baggrund, hvor særligt hardcore af slag-
sen udelukkende spiser frugt, som har sluppet sit greb i træet. 
Hvis man ifølge kunstneren sammenlignede de frugter, som 
i øvrigt indgår i flere af udstillingens billeder, med alle de 
mange brave mænd og kvinder, der har levet i friesland, fik 
man den rette forståelse af udstillingstitlens tanke og poesi.

”Blue Grass” – et af Kørners malerier på udstillingen i London. 
Gengivet med tilladelse af John Kørner.
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set i retrospekt var john kørner meget tilfreds med ud-
stillingen, som også havde fået vældig god respons i lon-
don. ikke mindst ideen med oldefaderens båd, der fyldt med 
historisk gods i form af abstrakte keramikfigurer kom ri-
dende på historiens bølge med kurs mod fremtiden.7 

Afslutning
i sidste halvdel af marts 2013 kom boy Petersens gamle båd 
tilbage til fiskeri- og søfartsmuseet efter en tur og en anven-
delse, som den gamle bådebygger næppe ville have forestil-
let sig. Hvis han havde kunnet, ville boy Petersen nok også 
have kigget en ekstra gang, når han så, at båden ankom med 
et britisk transportfirma med speciale i håndtering af sarte 
kunstværker. nu står marskbåden igen på sin vante plads 
i fiskeri- og søfartsmuseets magasin. den er ikke længere 
helt så anonym, som den måske tidligere kunne synes. john 
kørner gjorde sin oldefars båd til en ganske særlig båd med 
mange historier om bord.

Noter
1. fiskeri- og søfartsmuseets genstandsregistrant, 1981-9: 
fiskerbåd fra nykirke (neukirchen) samt låneaftale med 
nolde-stiftung 12/5-1/9 2009.
2. andreas møller: Både og bådfolk i marsken, esbjerg 
1973, p. 4ff. Citatet fra emil noldes bog bringer møller i 
fyldigere udgave på p. 6f. 
3. andreas møller: op. cit, esbjerg 1973, p. 26ff. ”Éngangs-
både” og ”skyttebåde” findes ikke længere bevarede som 
fartøjer, men kendes via tegninger og optegnelser. fiskeri- 
og søfartsmuseet råder over den eneste kendte bevarede 
”togangsbåd” og tre ”fiskerbåde”, hvoraf den ene har til-
hørt maleren emil nolde.
4. andreas møller: op. cit, esbjerg 1973, p. 53f.
5. fiskeri- og søfartsmuseets registreringsdatabase num-
rene 1981-9, 1981-19, 1981-31 (Christian Hemsens både) 
og 1981-16 (boy Petersens båd).
6. interview med john kørner gennemført af morten Hahn-
Pedersen 22/3 2013, oplysninger om john kørner hentet 
fra galleri bo bjerggaard på www.bjerggaard.com og den 
store danske encyklopædi på www.denstoredanske.com. 

7. interview med john kørner gennemført af morten Hahn-
Pedersen 22/3 2013 samt introduktionstekst af martin 
Coomer i udstillingskataloget Fallen Fruit from Friesland 
– John Kørner, victoria miro gallery, 2013.

Summary
one of the fisheries and maritime museum’s treasures, a 
marsh boat more than a hundred years old, was exhibited at 
the fashionable victoria miro gallery in london at the be-
ginning of 2013. the history behind this loan is the subject 
of this article.

the inquiry about the loan came from the artist john 
kørner (1967-), whose family came from the marshland 
along the west coast of southern denmark and the german 
state schleswig-Holstein. until extensive drainage in the 
1920s and 1930s reclaimed the marshland north and south 
of the danish-german border, the area had been a veritable 
paradise for amphibians for centuries with, to put it mildly, 
a fluid transition between the Wadden sea and the marshes.  
this created an unavoidable need for the boat as both a 
means of transport and a work tool, not least in the winter 
half-year’s month-long periods of flooding. the result was 
the development of a special group of vessels – the marsh 
boats – of which six different types are currently known, all 
of them characterised by a flat bottom and a shallow draught.

the marsh boats were built locally, and a chronologi-
cal record of one of the builders’ total of 45 new boats, of 
which a single fishing boat is now preserved in the fisher-
ies and maritime museum, survives. the boat builder was 
boy Petersen (1884-1917), and he was john kørner’s great-
grandfather.

john kørner was trained as a carpenter, but he was at-
tracted to art, and over time he built up an artistic style with 
a substantial public. kørner’s works are now represented 
in public collections both in denmark and abroad, and the  
artist runs an international exhibition business. in 2012, 
kørner was asked to build up a separate exhibition at the 
victoria miro gallery in london, where he had previously 
exhibited. With landscape painting as the dominant medium, 
kørner wanted to create an exhibition here which looked at 
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things with new eyes and let the past and the future meet and 
be reflected in the marsh landscape’s sublime expanse, wide 
horizon and eternally refracting light. the process became 
the exhibition “fallen fruit from friesland”, where one of 
the central elements was great-grandfather’s boat which, 
filled with historical goods in the form of abstract figures, 
came riding along on history’s wave, headed for the future.

boy Petersen’s old boat returned to the fisheries and 
maritime museum at the end of march after a trip and a  
usage which the old boatbuilder could hardly have imagined. 
john kørner had added yet another tale to great-grandfa-
ther’s boat.

”Boy Petersens Marskbåd” på London-udstillingen. Gengivet med tilladelse af John Kørner.
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En af de praktiske opgaver handler om lastning og losning af sildetønder. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseets Formidlingstjeneste.
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Skipperen, Splejsen, Skuden og Skroget
– Et digitalt læringsspil om fiskeriets historie

Af Asbjørn Holm

I 2009 blev den første nationale brugerundersøgelse gen-
nemført på de statslige og statsanerkendte museer i et 
samarbejde mellem Kulturstyrelsen og museerne. Undersø-
gelsen viste, at især unge (14 – 29-årige) er underrepræ-
senterede på museerne, og den tendens blev bekræftet i det 
følgende års nationale brugerundersøgelse1. I 2010 formu-
lerede Formidlingstjenesten en målsætning om, at museet 
skulle kunne tilbyde kulturhistoriske relevante og vedkom-
mende undervisningsaktiviteter for den førnævnte målgrup-
pe. Et digitalt læringsspil: ”Skipperen, Splejsen, Skuden og 
Skroget - en tidsrejse i fiskeriets historie” – fremover be-
nævnt SSSS – udsprang som idé og blev til et projekt for 
Fiskeri- og Søfartsmuseets Formidlingstjeneste i 2010-12.

Projektets idé og mål
fiskeri- og søfartsmuseet har i mange år tilbudt undervis-
ning inden for den naturvidenskabelige fagrække for de 
ældste skoleelever og ungdomsuddannelserne med stor 
succes, men det specifikke og målrettede kulturhistoriske 
undervisningstilbud med baggrund i grundskolernes fælles 
mål2 manglede.

i en periode har formidlingstjenesten benyttet sig af 
praktiske og værkstedsorienterede undervisningsaktiviteter 
for mellemtrinselever (4. – 6. klasse) med nedslag i enten et 
håndværk eller enkeltstående aktiviteter på frilandsområdet 
i relation til den førindustrielle kystkultur. det ville derfor 
være oplagt at stille denne viden og museets faglige ma-
terialer, fartøjer og bygninger til rådighed i et udfordrende 
og rammesat didaktisk design for en ældre målgruppe. kul-
turarvsstyrelsen3 havde i 2010 en række puljer, der kunne 

ansøges, hvis museerne ønskede at udvikle nye undervis-
ningsinitiativer eller formidlingstiltag. i december 2010 
modtog museet en bevilling fra kulturstyrelsens daværende 
formidlingspulje 2, der afgjorde, at ssss kunne igangsæt-
tes. det følgende år modtog projektet støtte fra lb-fonden 
til almenvelgørende formål og fra Claus sørensens fond, 
der betød, at ssss kunne færdiggøres og afleveres i 2012. 

i 2010 blev der nedsat en projektgruppe med kompe-
tencer i historie, pædagogik, almen- og fagdidaktik samt it-
teknologi. gruppen bestod af lærer asbjørn Holm, museets 
inspektører mette guldberg og søren byskov samt formid-
lingsleder ragnhild skov. derudover var lasse Hollbaum 
vinther, Pædagogisk konsulent på Center for undervis-
ningsmidler i esbjerg (uC-syd) og spildesignerne maiken 
nysom og marianne tietge fra firmaet tripledesign tilknyt-
tet projektet.

dele af gruppens medlemmer fungerede som sparrings-
partnere og faglige garanter for anvendelsen af de relevante 
genstande og rekvisitter samt litteratur. Projektleder var as-
bjørn Holm, der indsamlede, bearbejdede og gennemskrev 
materialet til selve spillet, så det kunne inkorporeres af spil-
designerne i det spiltekniske setup.

formidlingstjenestens grundlæggende ønske var at lave 
et langtidsholdbart og fagligt relevant læringsspil for en be-
stemt type målgruppe, hvor spillet formidlede den lokale 
kulturarv og perspektiverede denne i forhold til den natio-
nale og globale samfundsudvikling. spillet skulle således 
være med til at skabe forståelse for naturgrundlaget i fiskeri-
et, dets historiske betydning samt menneskets levevilkår og 
naturrelaterede interessekonflikter. desuden skulle det leve 
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op til fælles mål4 og benytte sig af hele museets frilandsaf-
deling med tilhørende genstande og miljøer inden for dets 
hovedtema ”mennesket og Havet”.

den primære målgruppe for projektet skulle være elever 
i grundskolens udskoling/overbygning (7. - 10. kl.) – se-
kundært elever fra efterskoler og ungdomsuddannelserne.  
det stod hurtigt klart tidligt i idéfasen, at det var interessant 
at kigge efter metoder, der ikke nødvendigvis knyttede sig til 
traditionel klasserumsundervisning med tilhørende klassiske 
omvisninger eller foredrag. formidlingstjenesten var bevidst 
om, at en tiltrængt fornyelse i museets direkte kulturhistori-
ske formidling til skoleelever ville kunne udvide, kvalificere 
og nuancere den eksisterende palet af husets øvrige kultur-
historiske tilbud til undervisningsverdenen.  grundlæggende 
var målet, at denne målgruppe skulle præsenteres for en ef-
fektiv læringsressource, der kunne give dem en indsigt i fi-
skeri- og søfartsmuseets forsknings- og arbejdsområde samt 
styrke deres kulturelle og historiske bevidsthed.

ved at inddrage digitale medier (tablets) i formidlingen 
og kombinere dem med museumsmiljøerne og genstandene 
var det således hensigten at skabe en spændende og ved-
kommende læringssituation, hvor nye teknologiske mulig-
heder for interaktiv formidling kunne udvikles og afprøves. 
ssss skulle altså iscenesætte museets fysiske miljøer såvel 
indendørs som udendørs, så det digitale lag forstærkede og 
udfordrede den forståelsesmæssige oplevelse af historien, 
og bidrage til perspektiveringen af det kulturhistoriske lag 
ved at gøre problemstillingerne nærværende og konkrete.

udfordringen var, om anvendelsen af mobile digitale 
medier (tablets) som formidlingsredskab gjorde, at forståel-
sen og interessen for de fysiske kulturhistoriske udstillinger 
og miljøer samt hele det fiskerihistoriske tema, rent faktisk 
blev større og mere vedkommende blot fordi, man gjorde 
brug af ét af elevernes foretrukne medier?
 
Hvad er SSSS?
”skipperen, splejsen, skuden og skroget - en tidsrejse i fi-
skeriets historie” er et læringsspil, der gennemføres fysisk 
på fiskeri- og søfartsmuseet ved hjælp af de maritime mil-
jøer og genstande og en tablet5.

Før besøget
for at få det optimale ud af spillet er det en stor fordel, men 
ikke strengt nødvendigt, at eleverne har forberedt sig på be-
søget. 

På spillets website www.fimusspil.dk kan lærerne læse 
om spillets idé, didaktiske overvejelser og krav til eleverne. 
for at kunne træffe de rigtige valg undervejs i spillet og der-
med være i stand til at gennemføre familiernes liv gennem 
130 år er det nødvendigt, at eleverne har en vis forhåndsvi-
den om perioden og også gerne om esbjerg by, da det natur-
ligvis åbner for elevernes egne refleksioner og fælles beslut-

I bunkeren under 2. Verdenskrig. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseets 
Formidlingstjeneste.
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ningsprocesser i løbet af spillet. Historielæreren kan vælge 
at bruge ssss som en del af årets historieundervisning med 
fokus på både kanonpunkter og fælles mål for historie.

erfaringer med deltagende klasser, som ikke har været 
forberedt, har dog vist, at eleverne stadig får stort udbytte 
og indsigt blot ved at deltage i spillet. de får tilmed ofte en 
interesse for et emne, de formentlig aldrig selv ville have 
valgt at arbejde med.

før besøget på fiskeri- og søfartsmuseet skal klas-
sen være opdelt i grupper på mellem to og fire elever. der 
kan maksimalt være otte grupper svarende til de otte fami-
lieslægter. færre grupper fungerer fint og vi anbefaler tre 
eller fire elever i hver gruppe, men spillet kan også spilles 
med kun to elever pr. gruppe.
 
Under besøget
konkret deles en skoleklasse/gruppe op i maksimalt otte fa-
milier, som skal gennemspille en familieslægts historie fra 
1880 og op til i dag. spillet er inddelt i fire perioder, hvor de 
tre første foregår på frilandet med tablets, og den fjerde og 
sidste spilles fælles med en formidler via en hjemmeside i et 
undervisningslokale. eleverne skal altså bevæge sig fysisk 
rundt i museets autentiske miljøer og opsøge forskellige ak-
tiviteter, som enten hjælper eller udfordrer dem i at nå deres 

mål. grupperne skal i fællesskab diskutere og beslutte sig 
til, hvilken vej slægten skal følge og træffe vigtige valg, der 
hjælper slægten bedst muligt videre frem i tiden. i første 
omgang er målet at opnå flest muligt point, som i mange an-
dre kendte spilkoncepter. gruppen vælger et familienavn og 
et antal familiemedlemmer med forskellige kompetencer og 
et tilhørsforhold, eksempelvis om man er missionsk eller ej. 
disse valg får betydning for det, man som gruppe foretager 
sig senere i spillet. Har man de rigtige forbindelser eller har 
valgt nogle personer, som kan hjælpe én undervejs, udløser 
det ekstra bonuspoint. udnytter man ikke deres evner rig-
tigt, kan man risikere minuspoint.

inden eleverne sendes af sted fra det samme udgangs-
punkt ved museets bronzebuste af jens væver6, samles de i 
et lokale og får en introduktion til spillets idé og nogle gode 
praktiske spilråd.

spillet spilles i realtid, og de første tre perioder varer 80 
minutter og den sidste periode typisk 30 minutter.

i den første spillerunde arbejder de otte spilgrupper7 med 
praktiske og konkrete opgaver med udgangspunkt i nogle 
af de autentiske museumsgenstande fra museets studiesam-
ling. et eksempel: ved esehytten skal de hjælpe ese-maren 
med at ese kroge til krogbakken – altså sætte sildestykker 
eller sandorme på kroge i praksis. Her benyttes tabletten så-
dan, at der først lyttes til ese-marens fortælling om krogli-
ner og hendes arbejde omkring esehytten, og herefter vises 
en video, som viser, hvordan man rent faktisk gør det. som 
kontrol af gruppens arbejde tager man et foto med sin tablet 
af de esede kroge. der er flere lignende helt konkrete opga-
ver i denne første periode som f.eks.: at afgøre, om man har 
fanget undermålsfisk, laste og losse sildetønder på tid, binde 
vod, lave margarinebundprøven, kalfatre en skibsside, købe 
ind i skibsprovianteringen osv.

Hver gang man udfører en aktivitet rigtigt, får man point 
– for det meste. for da fiskeri og livet som fisker er et ud-
præget tilfældighedsbaseret erhverv, oplever eleverne også 
en gang imellem ”uretfærdigheder” og modgang. der er 
indlagt tilfældige begivenheder og hændelser, der pludselig 
dukker op på deres tablet, som de enten skal tage stilling til 
eller som giver/tager point fra dem.

SSSS: Svært håndværk for den uøvede. Foto: Fiskeri- og Søfarts-
museets Formidlingstjeneste.
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i anden runde skal man undersøge en række spirende 
erhverv udsprunget af fiskerierhvervets driftighed og eks-
pansion efter 1. verdenskrig. der opstår hermetikfabrikker, 
skibsværfter, skibsprovianteringer, vodbindere, isværk og 
fiskeauktioner osv.  Herefter investeres deres opnåede point 
i hvad de selv tror på, bliver fremtiden. 

i tredje periode bryder 2. verdenskrig pludselig ud, og 
eleverne bliver via tabletten beordret ned i museets mand-
skabsbunker, og så ændrer spillet karakter, idet de nu skal 
til at fiske forskellige steder i nordatlanten vha. deres tablet. 
de skal stadig fysisk bevæge sig rundt på museets frilands-
område, men de skal navigere efter et kort på tabletten. lige 
efter 2. verdenskrig er der et markant dyk i rødspættebe-
standen i nordsøen, som ellers har været de danske fiskeres 
foretrukne fangstområde. derfor søger man på aldeles op-
portunistisk vis rundt andre steder fra island og grønland til 

den engelske kanal og barentshavet nord for norge. i den-
ne del af spillet skal man samarbejde med en anden familie/
gruppe, og ved hjælp af indforståede koder kan man give 
hinanden besked om, på hvilke af de førnævnte positioner 
der er godt/ikke godt at fiske, så de andre grupper ikke opda-
ger det. tredje periode fortsætter tidsmæssigt til danmarks 
medlemskab af ef og her forekommer en naturlig pause, 
hvor eleverne føres tilbage til introduktionslokalet, hvor de 
forskellige gruppers point bliver opgjort. i princippet kunne 
spillet stoppe her, og der kunne erklæres en vinder med flest 
point. men da vi har valgt, at spillet skal dække hele pe-
rioden fra 1880'erne frem til i dag, skal den sidste periode 
dække tiden efter danmarks medlemskab af ef. 

i perioden fra 1972 til i dag bliver der indført mange nye 
regler og kvoter, der gør livet som fisker noget mere besvær-
ligt. Her er fiskeriet præget af faldende fiskebestande og deraf 

Den sidste og afgørende periode 4 i undervisningslokalet. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseets Formidlingstjeneste.

128



følgende lavere fiskekvoter samt salg og ophugning af fiske-
fartøjer samt i perioder en vis fremgang for industrifiskeriet8. 
rent spilteknisk var udfordringen at gøre denne historiske 
virkelighed til et progressivt spil uden, at alle spillerne nød-
vendigvis skulle investere i store industritrawlere eller sælge 
deres fiktive kuttere og gå konkurs. derfor fortsættes med et 
spil i spillet, der fungerer via en hjemmeside som et virtuelt 
brætspil med spørgsmål og faldgruber, der kan sætte nogle 
af (men ikke alle) grupperne ud af spillet. denne sidste 4. 
periode er egentligt et udskilningsløb, der lidt forenklet viser 
nogle af de vilkår, man som dansk fisker havde i perioden.

i selve spillet vil eleverne nu opleve, at ganske få rent 
faktisk kommer i ”supertrawlerligaen9”, da nogen finder an-
det erhvervsarbejde, sælger fartøjet eller måske går konkurs, 
altså ligesom i den virkelige verden. På dette tidspunkt op-
dager eleverne, at det ikke nødvendigvis er den familie med 
flest point, der får en plads i ”supertrawlerligaen”. eleverne 
har formentlig oplevet, hvor træls og uretfærdigt det er, at 
man ind imellem bliver trukket i point, selv om man gjorde 
det rigtige. der er ikke altid indbygget en retfærdighed i livet.

afslutningen og evalueringen af spillet er vigtig og giver 
anledning til en dialog med eleverne om deres eget forhold 
til fortiden, nutiden og fremtiden.

Efter besøget
”skipperen, splejsen, skuden og skroget - en tidsrejse i fi-
skeriets historie” rummer mange forskellige muligheder for 
undervisningsforløb både indenfor enkelte fag eller som del 
af tværfaglige forløb og projektopgaver. ssss kan også bru-
ges som en indgang til et lokalhistorisk forløb om esbjerg 
by, som mange lærere vælger at bruge i udskolingen.
 
Idegrundlag
ssss er inspireret af en storylinemetode10 og et rollespils-
relateret undervisningsforløb. i den ideelle verden vil en 
optakt og anslag til denne type undervisningsmetode ty-
pisk være, at eleverne skal motiveres til at reflektere over 
en samfundsmæssig relevant/historisk begivenhed, hvorpå 
der laves hypoteser og overvejelser, samt opstår relevante 
og naturlige spørgsmål fra eleverne selv. en søgen efter svar 

på disse kan så sættes i relation til en virkelig eller eksiste-
rende viden ude i nærmiljøet/samfundet, som f.eks. gennem 
besøget på fiskeri- og søfartsmuseet og deltagelsen i ssss. 
i ssss er der lagt et spilelement ind, der gør, at det narrative 
aspekt og det alment menneskelige og logiske ræsonnement 
er kendetegnede for det udviklingsperspektiv, der er lagt ind 
i spillets temaer. eleverne skal altså forsøge at sætte sig ind 
i nogle fiktive personers sted i spillet og handle ud fra den 
viden de har og opnår gennem forløbet. spillet er ideelt set 
en del af en længerevarende læringsproces, hvor eleverne er 
aktive medspillere, og processen skal give dem en begyn-
dende forståelse for samfundsudviklingen gennem en given 
periode og give dem faglige færdigheder og viden til at for-
dybe sig videre i stoffet.

i overvejelserne omkring projektets teoretiske og meto-
diske fundering er der naturligvis skelnet til grundskolens 
krav om undervisningsdifferentiering og forskellige erken-
delsesformer hos elever. den grundlæggende didaktiske ud-
fordring består i, at understøtte flest muligt elever i forhold 
til deres behov, forudsætninger og udviklingspotentiale. vi 
formidlere kan af gode grunde ikke klone os selv og være i 
direkte og løbende interaktion med alle elever på én gang. 
derfor skal den tabletbaserede teknologi bruges, så den kan 
støtte formidlerne ved at støtte elevernes læring.

SSSS: Sidste scene - det afgørende valg. Foto: Fiskeri- og Søfarts-
museets Formidlingstjeneste.
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marc Prensky11 kalder de nye generationer af brugere 
for digitalt indfødte (digital natives). så simpelt er billedet 
dog ikke nødvendigvis. børn har en ubekymret tilgang til 
digitale teknologier, prøver sig frem og færdes hjemmevant 
på Youtube, facebook og hjemmesider, men især det for-
hold, at de mangler strategier for navigation og problemløs-
ning gør, at de er tilbøjelige til at bruge den samme metode 
igen og igen, hvis den har virket én gang. udfordringen er, 
at man skal have et repertoire af metoder og en metabe-
vidsthed, så man er i stand til forstå forholdet mellem ens 
handlinger, og det problem man gerne vil løse. det hjælper 
f.eks. ofte at genstarte computeren, men det er ikke en ra-
tionel problemløsning i det lange løb. i modsætning til de 
velkendte analoge læremidler som f.eks. taskebøger12 og 
lærebogssystemer er ssss mere stramt komponeret med en 
systematisk kobling til gældende læreplaner og indbygget 
metodik og progression i brugerfladen.

læringsbegrebet er bredt og mangeartet. nogle børn 
lærer bedst ved at konstruere noget konkret, andre ved at 
dramatisere en given rolle. andre igen har god abstraktions-
sans og har en mere teoretisk tilgang til læringsprocessen. 
der findes også en gruppe af tosprogede elever, der kan have 
svært ved at forholde sig til det fagsproglige element i hi-
storieundervisningen i grundskolen. deres forudsætninger 
for at forstå fagfaglige tekster kan af flere grunde af enten 
sproglige eller kulturelle årsager være problematiske, og 
derfor har vi tilgodeset en grad af undervisningsdifferentie-
ring og forskellige tilgange til læringsbegrebet. der er såle-
des i ssss indeholdt forskellige praktiske og konkrete op-
gaver samt helt almindelige eksistentielle dilemmaer, som 
er almenmenneskelige.

Helt konkret bliver de fleste tekster læst op, så eventuelle 
læsesvage elever tilgodeses. På den måde sikrer vi, at flertal-
let af de deltagende elever får en bedre forståelse og en god 
oplevelse af aktiviteten.  alle opgaverne skal løses i et gruppe-
fællesskab, og derfor vil der mellem eleverne være behov for 
indbyrdes sparring, diskussion og ikke mindst samarbejde. 
videoklippene på tabletten er valgt for at tydeliggøre og 
visualisere det praktiske arbejde, uden at der behøver at 
være en formidler til stede. det kan virke banalt, men det 

er de færreste udskolingselever, som har prøvet at agne en 
krog eller har kalfatret en skibsside. da der helt bevidst 
ikke er adgang til Wifi nogen steder på museet, kan ele-
verne ikke selv google eller tjekke Youtube for forklaren-
de og instruerende videoer på vores tablets, som de ville 
gøre i en almindelig undervisningssituation. vi undgår på 
den måde, at eleverne bliver distraheret eller fristet af, at 
benytte denne mulighed for netadgang, selvom det selv-
følgelig er én af de grundlæggende ideer med en tablet el-
ler smartphone. tabletten og appen er altså kun knyttet til 
fiskeri- og søfartsmuseets frilandsområde og selve spillet 
og det øger klart elevernes fokus på opgaven og spillet. 
 
Fimus – et uformelt læringsmiljø
det var vigtigt for os, at spillet blev tilpasset til skolens 
hverdag og målrettet fælles mål i historie, så vi ikke stod 
med endnu et tilfældigt og perifert produkt fra det it-tekno-
logiske supermarked.

vi ser ssss som et læringsspil, der tilgodeser en helt 
fundamental læring hos elever, som det defineres her: ”Hvis 
man kan identificere en forskel ved tilegnelse af færdighe-
der og kundskaber, erhvervelse af motoriske færdigheder, 
adfærdsændringer, holdningsændringer og følelsesreaktio-
ner i tilknytning til visse forseelser, er der tale om læring.”13 

SSSS: Diskussion om hvilket af tre huller der skal undersøges 
først. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseets Formidlingstjeneste.
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dette udsagn er indarbejdet i ssss, og vores alment didak-
tiske overvejelser er selvfølgelig centreret omkring de tre 
grundspørgsmål: Hvad, Hvorfor og Hvordan skal eleverne 
lære noget? den klassiske brede didaktiske relationsmodel14 
repræsenterer mødet mellem underviseren (museumsfor-
midleren) og stoffet, mødet mellem underviseren og eleven 
og mødet mellem eleven og stoffet. Her fokuserer vi ikke 
kun på mål og indhold, men medtænker elevernes forud-
sætninger og ser forløbet som en læreproces og en del af en 
længerevarende dannelsesproces.

museer bliver ofte benævnt som uformelle læringsmiljøer. 
et uformelt læringsmiljø er ikke defineret ud fra en præcis 
geografisk placering, men derimod af de særlige rammer, 
der findes om læringen i disse miljøer. uformelle lærings-
miljøer er kendetegnet ved15:

•	 at	der	er	mulighed	for	og	frihed	til	at	udforske	det,	som	
er personligt meningsfuldt og interessant

•	 at	der	er	mulighed	for	at	lære	på	den	måde	og	i	det	tem-
po, der passer den enkelte bedst

•	 at	der	er	mulighed	for	at	lære	med	andre
•	 at	 der	 er	mulighed	 for	 at	 få	 autentiske	oplevelser	med	

ægte objekter og fænomener

det er i denne forbindelse naturligvis af afgørende betyd-
ning for kvaliteten i museernes undervisningsaktiviteter, at 
den bygger på et teoretisk og metodisk grundlag, som er 

forankret på det enkelte museum. forudsætningen for en 
sådan forankring og udvikling er, at museerne har fastan-
satte medarbejdere med en pædagogisk og relevant akade-
misk uddannelse i forhold til det enkelte museums faglige 
ansvarsområde16.

Fagdidaktik og pædagogik 
målsætningen med spillet har været, at eleverne skal opnå 
en større forståelse og fortrolighed med, hvordan hverdags-
livet har været i en fiskerfamilie. derfor er der også taget 
udgangspunkt i følgende ni udsagn og punkter fra formålet 
i historiefaghæftet17:

•	 Udvikle	elevernes	kronologiske	overblik
•	 Styrke	deres	viden	om	og	forståelse	af	historiske	sam-

menhænge
•	 Gøre	eleverne	fortrolige	med	dansk	kultur	og	historie
•	 Få	indsigt	i	menneskers	liv	og	livsvilkår	gennem	tiderne
•	 Styrke	deres	viden	om	og	forståelse	af	historiske	sam-

menhænge
•	 Udvikle	forståelse	for	menneskers	samspil	med	naturen
•	 Styrke	deres	indsigt	i	kontinuitet	og	forandring
•	 Styrke	elevernes	historiske	bevidsthed	og	identitet
•	 Indsigt	i	hvordan	de	selv,	deres	livsvilkår	og	samfund	er	

historieskabte og give dem forudsætninger for at forstå 
deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder

Hertil kobledes de relevante trin- og slutmål fra fælles mål18.
vores historiedidaktiske overvejelser gik på historiefa-

gets udvikling i de senere år, samt særligt på ændringen i 
terminologien fra historiebevidsthed til historisk bevidst-
hed. fra at have haft fokus på historiebevidsthed er der fra 
2006 og tydeligst med faghæftet fra 2009 kommet en histo-
riekanon, indførsel af historie som prøveudtræksfag samt et 
kraftigt øget fokus på kronologi og kildehåndtering. i spillet 
arbejdes der som tidligere beskrevet ud fra et kronologisk 
perspektiv, hvor man arbejder sig gennem tiden i fire perio-
der. i forhold til kildehåndteringen er det oplagt at udnytte 
spillet til at arbejde med kilder fra disse fire tidsperioder. 
dette sker helt automatisk i selve spillets gennemførelse – 
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både gennem fysiske genstande, men også ved indtrufne 
begivenheder og billeder på tabletten, der selvfølgelig er 
autentiske. der hvor arbejdet med kilderne virkelig giver 
mening er, når klassen arbejder med spillet både før og ef-
ter deres besøg på museet. vi har udarbejdet et kildeudvalg, 
som er udvalgt og fundet egnet til skolebrug. i denne for-
bindelse udvikles et prøveoplæg, som lærerne kan benytte 
til afgangsprøven i faget. Prøveoplægget holdes ukendt for 
eleverne, men hvis der er blevet arbejdet med kildeudvalget, 
er der tale om kendt emne og kildetype. Prøveoplæggene 
er efter samtale med formidlingstjenesten tilgængelige for 
lærerne på spillets hjemmeside.

 
Historisk bevidsthed
Hvorfor er det vigtigt at arbejde med historisk bevidsthed 
i dag? Her er vi inspireret af den tyske historiedidaktiker 
j. rüsen19. Historisk bevidsthed er en forudsætning for at 
kunne arbejde med værdier og moral generelt20. Historisk 
læring er en proces, hvor man fordøjer oplevelsen af tid til 
narrative kompetencer. forstået som evnen til at fortælle en 
historie med midler, som giver den enkeltes levede liv en 
orientering i tid: altså evnen til at erfare fortiden, evnen til 
at kunne fortolke fortiden og endeligt at kunne orientere sit 
eget liv gennem den turbulente forandring af tid.

den narrative kompetence kan deles op i tre underkom-
petencer:

•	 Historisk	erfaringskompetence,	som	kan	betragtes	som	
indhold – altså hvordan man skal lære at se på fortiden 
og forstå dens specifikke tidsmæssige kvalitet, forskel-
ligt fra nutiden. dvs. en form for historisk følsomhed 
- det at man ser, vurderer og dømmer ud fra fortidens 
egen præmis. eksempelvis er det i dag nemt at vurdere 
hvorvidt det var fornuftigt at gå fra langlinefiskeriet til 
den fiskeriteknologisk revolutionerende snurrevodsfi-
skeri, men for den fisker, som stod med dilemmaet var 
fordelene og ulemperne ikke så tydelige, og derfor må 
man forstå fortiden ud fra dens egen præmis.

•	 Historisk	fortolkningskompetence	kan	man	også	se	som	
formen. altså det at bygge bro mellem fortid, nutid og 

SSSS: Androidtablet - et sikkert valg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmu-
seets Formidlingstjeneste.
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fremtid. dette skal ske gennem en forestilling, som dan-
ner en meningsfuld tidsmæssig rød tråd gennem alle 
tidsdimensionerne.

•	 Historisk	 orienteringskompetence,	 der	 skal	 ses	 som	
funktionsdelen i den narrative kompetence. det er at 
kunne udnytte tolkning af en situation i fortiden til en 
aktuel situation og træffe et kvalificeret valg for en nuti-
dig handling.

spillet er altså her med til at bygge denne bro mellem for-
tiden, nutiden og fremtiden, idet den sidste periode nærmer 
sig nutiden. det giver mulighed for at diskutere fortid, nutid 
og fremtid. fortiden bliver behandlet i de tre første perioder 
og disse perioder kommer til at danne det solide fundament 
til forståelsen af nutiden. ligeledes er spillet med til at styr-
ke erfaringskompetencen, da der undervejs fremstår dilem-
maer, som eleverne skal tage stilling til og vurdere ud fra 
datidens præmisser. eksempelvis dilemmaet i spillet: „at 
skulle vælge at være med i indre mission eller ej”. 

endelig tilgodeses historisk orienteringskompetence 
gennem spillet ved, at der også tages udgangspunkt i de 
forskellige karakterers hverdagslivserfaringer på godt og 
ondt. dette skulle gerne medvirke til, at eleverne i veksel-
virkningen mellem fortiden, præsenteret gennem ssss, og 
den nutid de befinder sig, styrkes i deres egen identitet og 
omverdensforståelse. derfor er det anbefalelsesværdigt, at 
man efterbehandler spillet hjemme i klassen, således at ele-
verne styrkes i at kunne tage stilling og træffe kvalificerede 
beslutninger for deres eget liv ud fra et tidsmæssigt perspek-
tiv. eller sagt på en anden måde: at bruge erfaringer fra hi-
storiefaget til at kunne begå sig i sit eget liv.

… Og virker det så?
mange elever har før ssss været igennem typiske værk-
stedsforløb på fiskeri- og søfartsmuseet, hvor relativt 
simple men relevante fiskerirelaterede opgaver blev løst og 
gennemarbejdet. der har typisk været tale om nedslag i en 
bestemt tidsperiode eller blot nedslag i bestemte forarbejd-
ningsmetoder eller maritime håndværk. formidlerne har 
gennem en dialogbaseret undervisning21 gjort det muligt for 

eleverne at konstruere deres egne forslag og ideer til at løse 
”historiske” udfordringer og problematikker. i stedet for en 
styret samtale som ideal for dialogen, hvor formidleren stil-
ler et spørgsmål, man kender på forhånd, stilles et autentisk 
spørgsmål, hvor man ikke nødvendigvis kender svaret på 
forhånd. Hvis man har en samtale i en undervisningssituati-
on, hvor formidleren selv har det rette svar og lader eleverne 
diskutere sig hen imod netop dette svar, er der ofte bare tale 
om et begrundet gætteri fra elevernes side. det er ofte me-
get små greb, der gør, at et spørgsmål bliver autentisk som 
f.eks. ”hvordan har i fundet frem til lige netop den løsning 
af opgaven?22 de autentiske spørgsmål går igen i ssss. Her 
er det mere interessant om eleverne har gjort sig tanker om 
hvordan de skal løse opgaverne og forholde sig reflekteren-
de til dilemmaerne, end om de er i stand til at huske et årstal 
for ibrugtagningen af det første hyttefad i esbjerg Havn.

skipperen, splejsen, skuden og skroget er naturligvis 
fagligt funderet og projekteret ud fra det mangeårige arbejde 
med museets forskning i og formidling af ressortområderne: 
fiskeri, søfart og vadehavsregionens natur- og kulturhistorie. 

Positivt for hele processen er, at bredden af aktiviteter, 
hvor forskellige læringssyn og metoder kommer til udtryk, 
bliver større, så museet hele tiden imødekommer undervis-
ningsverdenens og ikke mindst elevernes behov og udvik-
ling. i forhold til ssss fungerer museets formidlere i denne 
type undervisningssituation i langt højere grad som resour-
cepersoner, der kan mestre gruppeprocesser og fungere som 
facilitatorer samt være medvirkende til at fremme dialogen 
og holde den i gang. ved at lade ssss udformes som et læ-
ringsspil opsatte vi præmissen på forhånd som ethvert andet 
spil, hvor der jo som bekendt er både vindere og tabere. dog 
var et af de første kriterier, at spillet skulle kunne fungere 
uden at ekskludere nogen af deltagerne tidligt i spillet og 
på den måde sikre, at alle deltagere kommer gennem alle 
fire vigtige perioder. rent spilteknisk betød det, at selvom 
deltagerne fik et lavere pointantal end de øvrige, kunne de i 
princippet stadig vinde spillet i slutfasen. gruppedynamik-
ken i de enkelte familiegrupper er af afgørende betydning 
for elevernes oplevelse af spillet. i kraft af at de selv træffer 
beslutninger undervejs i spillet, føler de sig også selv an-
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svarlige for deres gerninger og accepterer præmissen at tabe 
point på f.eks. at vælge det forkerte håndværk.

der har i spiludviklingsfasen været en spændvidde mel-
lem en meget innovativ tilgang, hvor vi ville presse hardware 
og software til det yderste i forhold til, hvad der teknisk var 
muligt pt., og en forholdsvis konservativ tilgang, hvor man i 
princippet lige så godt kunne have anvendt papir og blyant. 
Her valgte vi en mere pragmatisk tilgang, hvor vi udnyt-
tede en lang række af funktionerne i en tablet: lyd, billede, 
videoklip, speak og det at eleverne kan svare på spørgsmål, 
tage billeder, give hinanden koder mm. men omvendt ud-
nyttede vi ikke mediet fuldt ud til eksempelvis vinkelmåling 
eller det at sende billeder og data til de forskellige grupper 
via Wi-fi mm. fordelene er, at man står med et ret driftsik-
kert produkt, som ikke hele tiden crasher, og man undgår 
elever, der fristes af at gå på facebook eller surfe rundt på 
internettet i spiltiden. motivationsfaktoreren, at der er tale 
om et digitalt medie med touchscreen, er således også væ-
sentligt højnet, fordi eleverne med det samme registrerer, at 
spillet foregår på et for dem kendt medie.
 
Test og teknik
inden spillet blev frigivet blev det testet flere gange af 8. 
klasser fra bakkeskolen og vestervangskolen i esbjerg. 
disse testklasser gav vores spildesignere mulighed for at til-
passe og rette unøjagtigheder, og vi kunne bedre målrette og 
tilpasse speaks, udsagn og opgaver til målgruppen. spillet 
blev testet tre gange i træk af disse klasser, og hver eva-
luering blev videofilmet og bearbejdet af arbejdsgruppen. 
evalueringerne fandt sted lige efter en gennemspilning af 
spillet, og deres udtalelser var typisk meget direkte, og vi 
var ikke i tvivl, hvis teknikken svigtede eller ideerne ikke 
var tydeligt nok forklaret i appen på tabletten.

ud over at kunne få målgruppens direkte evaluering og 
mening om produktet, var målet med dette samarbejde også 
at få et grundlag for at skabe et undervisningstilbud, der til-
godeså flere forskellige elevtyper med f.eks. anden etnisk 
baggrund end dansk. denne elevgruppe blandt testklasserne 
var ekstra udfordret, da de færreste havde en familiær rela-
tion til fiskeriet som erhverv, som elever med esbjergensisk 

baggrund ofte havde. de fleste af de esbjergensiske elever 
gav udtryk for, at de havde eller havde haft et familiemed-
lem, som var eller havde været knyttet til en fiskerirelateret 
arbejdsplads23. nogle elever oplevede at skulle reflektere 
over, hvad de skulle vælge som studievalg og måske kom-
mende arbejde. de færreste nævner fiskerierhvervet som en 
mulighed24.

spillet er derudover også testet af kollegaer samt gen-
nemført i dårligt vejr med henholdsvis -12 graders frost, 
regnvejr og stormvejr. tabletterne er således forholdsvis 
vejrrobuste, men vi forsøger dog at undgå massiv regn under 
gennemførelse af spillet.

Hvilke erfaringer har vi gjort?
ssss fortæller om et klassisk primært erhvervs store betyd-
ning for menneskenes liv og livsvilkår på kysten gennem 
130 år. dette tema er universelt og appellerer derfor til den 
engagerede underviser, der ønsker at skabe en grundlæg-
gende forståelse blandt sine elever for det livsgrundlag fi-
skeriet har været for generationer af mennesker. at vælge et 
læringsspil på digitale tablets til at beskrive dette har givet 
museet gode erfaringer med mediet og åbnet for en bredere 
formidling af museets kulturhistoriske miljøer og udstillin-
ger. de praktiske erfaringer fra ssss siger allerede nu, at det 
på ingen måde er brugervenligheden, der er udfordringen for 
en typisk 8. klasse, men at det nærmere er det fysiske ele-
ment, hvor man skal have hænderne op af lommerne og rent 
faktisk rulle rundt med 50 kg tunge tønder og sætte ”klam”25 
madding på fiskekroge. det kommer ofte bag på eleverne, 
at de skal foretage sig noget fysisk, men til gengæld udtryk-
ker flertallet af de aktivt deltagende elever, at det har væ-
ret en sjov, lærerig og overraskende oplevelse at deltage i 
ssss. deres refleksioner over deltagelsen i ssss giver stof 
til eftertanke, når de i deres evalueringer26 giver udtryk for, 
at det må have været et virkeligt hårdt liv at leve som f.eks. 
kystfiskerfamilie i slutningen af 1800-tallet. deres egen vir-
kelighed bliver pludselig bekvem og virker fjern fra datidens 
udpræget fysisk betingede arbejdsliv og livsbetingelser.

der er selvfølgelig en udfordring i at få lærerne til at 
vælge at lade eleverne deltage i et læringsspil på et museum, 
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der kræver, at de bruger tid og midler (der er brugerbeta-
ling på ssss) på at sætte spillet ind i deres ofte pressede 
årsplaner i udskolingen. deres valg af museumsbesøg er 
en investering, og et besøg beslaglægger både tid fra anden 
undervisning hjemme på uddannelsesinstitutionen og ofte 
dobbelt lærerbemanding på selve udflugten. dertil kommer 
transport til og fra museet. det er dog ikke indholdet eller 
temaet, som afholder lærerne fra at benytte museets under-
visningstilbud ssss, da flertallet af de lærere, som henven-
der sig, udtrykker stor interesse overfor muligheden for at 
deltage i ssss.

mange museer har udviklet digitale læringsspil med 
større eller mindre held – f.eks. set ud fra et deltageran-
talmæssigt perspektiv27. succeskriterierne kan selvfølgelig 
være mangeartede. fiskeri- og søfartsmuseet har i høj grad 
fokuseret på at kvalificere udbuddet af undervisningstilbud 
til den førnævnte målgruppe og udvikle formidlernes kom-
petencer samt skabe nye nyttige netværk i forbindelse med 
projektet. disse mål har vi opnået. vi har fået opfyldt vores 
ønske og intention om at få flere fra målgruppen på museet, 
men mangler stadig at få ssss til at være et ”must” og en 
indarbejdet del af historielærernes undervisning. tendensen 
er dog en klart stigende interesse, og vi oplever, at flere hold 
fra ungdomsuddannelserne med succes benytter ssss som 
et samarbejdsprojekt med et fagligt indhold.

Noter
1. unges museumsbrug – en målgruppeundersøgelse af 
museernes unge brugere og ikke-brugere. udgiver: kultur-
styrelsen (2012).
2. www.uvm.dk/uddannelser/folkeskolen/faelles-maal.
3. nu kulturstyrelsen.
4. undervisningsministeriet: fælles mål 2009, faghæfte 4 – 
Historie, undervisningsministeriets håndbogserie nr. 6, 2009
5. der findes mange forskellige typer at tablets. mest kendt 
er f.eks. iPads fra apple. i ssss er der anvendt samsung 
tablets, som benytter et android styresystem.
6. jens væver var en dansk fisker og opfinder, der opfandt 
snurrevoddet i 1848, som gjorde det muligt at affiske store 
områder fra en enkelt båd, og som fik stor betydning for 

SSSS: Eleverne skal sammenligne midstemål for konsumfisk i to 
forskellige tidsperioder. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseets Formid-
lingstjeneste.
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udviklingen af fiskeriet i kystnære områder. busten er udført 
af johannes mølgaard (1854-1927), blev afsløret på esbjerg 
Havn i 1918 og kom siden til fiskeri- og søfartsmuseet.
7. spillet kan i princippet gennemføres med to deltagende 
hold, men fungerer i praksis bedst ved 6-8 hold.
8. byskov, s. et al.: Fiskeriet der forsvandt, fiskeri- og sø-
fartsmuseets studieserie, nr. 25, esbjerg, fiskeri- og søfarts-
museets forlag, 2010.
9. supertrawlerligaen er et begreb opfundet til lejligheden, 
der blot indikerer, at det langt fra er alle fiskere, som vælger 
at bygge nye store fartøjer og derfor vil mange grupper i 
spillet vælge noget andet. f.eks. at træde helt ud af fiskeri-
erhvervet.
10. falkenberg, Cecilie & Håkonsson, erik: storylinemeto-
den: ”den skotske metode” vejle, kroghs forlag 1998.
11. marc Prensky, (2001) „digital natives, digital immi-
grants Part 1”, on the Horizon, vol. 9.
12. bøger som eleverne skal have med i deres tasker i for-
bindelse med undervisningen (f.eks. en læsebog).
13. Hermansen, m.: ”læringens univers” Århus, klim 2005.
14. Hiim, Hilde & Hippe, else: læring gennem oplevelse, 
forståelse og handling: en studiebog i didaktik. københavn, 
gyldendal 2007.
15. søndergaard, s.: ”guide til udvikling af museers og be-
søgscentres formidling til skoler”, steno instituttet aarhus 
universitet 2008.
16. museernes læringspotentialer – kortlægning af museer-
nes undervisningsaktiviteter til grundskoler og ungdomsud-
dannelser: kulturarvsstyrelsen 2010 red.: lundgaard, i. b.
17. undervisningsministeriet: fælles mål 2009, faghæfte 
4 - Historie, undervisningsministeriets håndbogserie nr. 6, 
2009.
18. www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125973#k2.
19. Holm, a. & vinther l.: falihos – Historie & samfunds-
fag nr. 2 2013 p. 5-10.
20. Pietras, j. & Poulsen, j.: Historiedidaktik – fra teori til 
praksis, københavn 2011.
21. dysthe, o., bernhardt, n. & esbjørn l.: dialogbaseret 
undervisning – unge Pædagoger 2012.
22. andreasen, l.b.: når unge kommer til orde på museer 

– et forskningsprojekt om brugerinddragelse i museumsfor-
midling. institut for didaktik, dPu, aarhus universitet 2008.
23. alle deltagende elever evaluerer spillet sammen med 
museets formidlere efter deres deltagelse.
24. under evalueringen efter de afviklede spil med de ældste 
elever, spørger formidleren til hvad deres fremtidsplaner er.
25. typisk elevsprog om alt hvad de finder ulækkert.
26. alle deltagende elever evaluerer spillet sammen med 
museets formidlere efter deres deltagelse.
27. ørngreen, r. & levinsen, k. (2009) evalueringsrapport: 
e-museum: evaluering af digitale undervisningsmaterialer, 
dPu – aarhus universitet.

Summary
in 2009 the first national consumer survey was conducted 
in the state and state-subsidized museums in collaboration 
with the danish agency for Culture. the study showed 
that young people (14-29 year olds) in particular are under-
represented in museums, and the trend continued in the fol-
lowing year's national user survey. the fisheries and mari-
time museum has been offering training in science for the 
above target audience with great success, but the specific 
and targeted cultural education programs on the basis of 
the schools' curriculum were missing. for a period, the de-
partment of interpretation used the practical and workshop 
oriented educational activities for intermediate students 
(4th-6th grade) at a discount in either a craft or individual 
activities in the open area in relation to the preindustrial 
coastal culture in denmark. 

in 2010 the department of interpretation formulated the 
goal that the museum must offer cultural history and mean-
ingful educational activities for the above older audience. a 
digital learning game, "the skipper, squirt, skiff and hull – a 
journey into the history of fishing" – henceforth referred to 
as ssss – originated as an idea and became a project for the 
fisheries and maritime museum’s department of interpreta-
tion in 2010-12.

Spillet foregår udenfor på museets frilandsområde. 
Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseets Formidlingstjeneste.
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Hylde efter hylde står en verden af genstande og effekter fra fiskeri og andre maritime erhverv placeret i magasinerne på Fiskeri- og Søfarts-
museet. Alt er sirligt nummereret, registreret og opbevaret for at sikre os selv og vore efterkommere mulighed for at finde og forstå fortiden.  
Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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Museet under overfladen 
− et indblik i arbejdet med den kulturhistoriske samling

Af Richard Bøllund

I løbet af 2013 har Fiskeri- og Søfartsmuseet fået publiceret 
museets registreringer på det centrale, online kulturregister 
(Museernes Samlinger1). Det har tilført formidlingen af mu-
seets samlinger en helt ny dimension, idet kulturhistorisk 
interesserede borgere nu kan sidde hjemme i deres stuer og 
søge på et bestemt navn eller genstand, som dukker op med 
foto, beskrivelse og historikoplysninger. Det stiller samtidigt 
store krav til museets registreringsstandard, der siden 2001 
har fået et løft som resultatet af en storstilet samlingsgen-
nemgang. I det følgende berettes om arbejdet bag kulisserne 
og den nye mulighed for at få et indblik i museets samling.

Indledning
langt de fleste museumsbesøgende ser alene museernes ud-
stillinger, og kender ikke umiddelbart til det bagvedliggende 
arbejde eller til indholdet af museernes magasiner2. dette 
forhold har da også ledt til den udbredte sammenligning af 
museer med et isbjerg, idet kun toppen er synlig for publi-
kum, mens der under overfladen, i underjordiske kældre, ar-
kiver og magasiner befinder sig en stor mængde velbevarede 
hemmeligheder. dog ikke mere velbevarede end, at det med 
den ny indgang til museernes samlinger er muligt at dykke 
ned under overfladen og få et indblik i den mangfoldighed, 
museet rummer. formidlingen af museets samlinger har fået 
en ny dimension, som er resultatet af en årelang indsats bag 
museets kulisser, der vil blive gennemgået i denne artikel.

først må man forstå opbygningen og de forskellige 
funktioner, et museum består af. inden for museumsverde-
nen taler man om de fem søjler, som er direkte afledt af de 
krav og opgaver, der står nedfældet i dansk museumslov og 

består af: 1) indsamling, 2) registrering, 3) bevaring, 4) 
forskning og 5) formidling, som fremhæves at være ind-
byrdes forbundne3. Heri ligger, at alle opgaverne er lige vig-
tige, selvom rækkefølgen og væsentligheden af hver søjle 
ofte diskuteres i museumsfaglige sammenhænge4. fjerner 
man én af søjlerne, begynder huset imidlertid at vakle, idet 
den gensidige afhængighed af de fem elementer er meget 
stærk. Hvori bestod for eksempel et museum, hvis der ikke 
var nogen (ind)samling, der kunne danne grundlag for ud-
stillinger og formidling? og hvordan blev udstillingerne, 
hvis der ikke lå forskning eller en undersøgelse bag, eller 
hvis man ikke havde varetaget hensynet til genstandenes be-
varing? Hvordan kan man finde genstandene og vide noget 
om deres oprindelse, brug og anvendelse, hvis ikke de er 
ordentligt registreret? sådan kan man blive ved, men ker-
nen er, at alle opgaver kræver en konstant opmærksomhed, 
selvom der gennem perioder og tider i et museums liv na-
turligt vil være skiftende fokus på de forskellige områder. i 
store træk, og med et kort rids af museets historie, kan man 
sammenfatte opgavevaretagelsen på følgende vis. 

Varetagelsen af museets kerneopgaver
fiskeri- og søfartsmuseet adskiller sig fra mange andre mu-
seer ved at arbejde på to felter, kulturhistorie og naturhisto-
rie, som begge afspejles i museets forskning, formidling og 
publikumsrettede aktiviteter. denne artikel vedrører dog kun 
den kulturhistoriske del, for selvom museet også indsamler, 
bevarer og registrerer ting som eksempelvis hvalknogler og 
sælparasitter fra det naturhistoriske felt, er det ikke indbe-
fattet i den samlingsgennemgang og registreringssystem, 
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der er grundlaget for indberetningen til det centrale kultur-
register. 

med udgangspunkt i de fem museumssøjler, kan arbej-
det med kulturhistorien skitseres som følgende. først er der 
indsamling, der naturligvis er en vigtig del, idet et museum 
ud fra den mest simple definition er en bygning med en sam-
ling.5 museerne er baseret på den indsamling, der skal til for 
at opbygge en samling autentiske ting og sager, i fagsproget 
kaldet genstande. der skelnes ofte mellem aktiv og passiv 
indsamling, hvor den aktive går målrettet efter at indsamle 
viden og fysisk dokumentation fra det ansvarsområde, mu-
seet varetager. den passive indsamling er den tilvækst af 
genstande og andet, som løbende tilgår museet ved for ek-
sempel frivillige og uopfordrede henvendelser og donatio-
ner. da fiskeri- og søfartsmuseet den 8. februar 1962 blev 
oprettet som museumsforening overtog foreningen, der se-
nere i 1968 blev til et egentligt museum, en bestand på 787 
numre, som blev udskilt fra esbjerg museum. der er tale 
om fiskerirelaterede genstande, der hovedsagelig stammer 
fra esbjerg-egnen, blåvand, Ho, oksby og Holmsland klit.6 
i årene herefter blev der foretaget en intensiv indsamlings-
virksomhed over hele landet under ledelse af alan Hjorth-
rasmussen, der pr. 1. februar 1966 blev ansat som den før-
ste museumsinspektør på stedet. indsamlingskampagnen 
forøgede samlingen med flere tusinde genstande, som gen-
nem årene løbende er blevet suppleret. oven i dette kommer 
et stort antal arkivnumre, som dækker over papirarkivalier 
af forskellig oprindelse, samt fotos, film, tegninger, søkort 
m.v., der ligeledes udgør en vigtig del af museets indsam-
lings- og dokumentationsmateriale.

bevaringsdelen er foruden indsamlingen en afgørende 
faktor for, at et museum også på længere sigt kan have en 
samling. alt materiale er forgængeligt og bliver nedbrudt 
over tid, noget hurtigere end andet, og her spiller beva-
ringsindsatsen ind, der har til formål at forlænge holdbarhe-
den og levetiden af museumsgenstandene. dette sikres ved 
at skabe de mest optimale opbevaringsforhold med klima-
styrede magasiner, opsyn og konservering, hvis dette er på-
krævet. fiskeri- og søfartsmuseet har ikke altid haft de mest 
optimale opbevaringsfaciliteter, men fik ved tilbygningen af 

museet i 1998 etableret gode arkiv- og magasinforhold, som 
kan rumme store dele af samlingen. konservering har der 
løbende været fokus på, og konserveringstrængende gen-
stande er kommet under behandling af eksperter ved muse-
ernes fælles konserveringstjeneste, eller man har fulgt deres 
anvisninger. 

opgaverne forskning og formidling er ofte tæt forbun-
det, og er det øverste og synlige lag af museets arbejde, der 
bl.a. kommer til udtryk i de publikumsrettede udstillinger. 
grundlaget for formidlingen er, at der forud har været ud-
ført forskning eller undersøgelser, for der er ikke meget at 
hente for publikum, hvis der til de udstillede genstande ikke 
er forklarende oplysninger om deres baggrund, oprindelse, 
sammenhæng med samfundsudviklingen osv. resultatet af 
en undersøgelse vil mange gange optræde i flere formid-
lingssammenhænge, som for eksempel foredrag, bøger el-
ler artikler, som kan ledsage en udstilling. siden fiskeri- og 
søfartsmuseets indvielse i 1968 er der udarbejdet en lang 
række særudstillinger, hvoraf mange er blevet fulgt op af en 
publikation.7 foruden de mange publikationer fra museets 
eget forlag, er årbogen Sjæk'len blevet en permanent del af 
den formidlingsrettede fremvisning af museets arbejde og 

Indsamlingen af genstande til Fiskeri- og Søfartsmuseet skete 
i alle afkroge af landet og har uden tvivl vakt en del opsigt. På 
billedet ses Jens Michaelsen under indsamlingen i 1966. Foto: 
Fiskeri- og Søfartsmuseet.

140



forskning. forskning kan defineres bredt, men fiskeri- og 
søfartsmuseet fik hævet sin status på dette område, da der i 
1994 blev etableret et universitetstilknyttet forskningssam-
arbejde omkring Center for maritime og regionale studier 
(Cmrs), der bl.a. har til formål at styrke forskningen og 
udvikle museet til landets førende sektorforskningsinstitu-
tion på sit felt.8

den sidste af de fem søjler, registrering, er den del af 
museets arbejde, som er emne for resten af nærværende ar-
tikel. registreringen er den usynlige – og mange vil sige 
kedelige – del af museumsarbejdet, som foregår bag kulis-
serne. det er et arbejde, som sjældent påkalder sig stor op-
mærksomhed eller publikumsinteresse, selvom registrerin-
gen i høj grad danner grundlag for det historiske indhold i 
forskning og formidling.
 
Registreringen
i tidernes morgen var den mest almindelige indgang til 
samlingerne en protokol med en kronologisk indførsel af 
museets tilkomne genstande. Heri kunne i bedste fald være 
noteret, hvorfra de enkelte genstande stammer, og evt. hvor 
tingene var blevet placeret på museet – i værste fald blot et 
nummer og genstandens navneord. i dag benyttes et elek-
tronisk registreringsværktøj, som er bygget op omkring en 
række nationale og internationale registreringsstandarder, 
der er blevet til gennem tiderne, og som står nedfældet i 
dansk museums dokumentations standard.9 kravene til re-
gistrering er omfattende og udover en grundig beskrivelse 
af de indlemmede genstande med henblik på identifikation, 
indeholder en god registrering også fyldige proveniensop-
lysninger, dvs. oplysninger om genstandens oprindelse, 
tilhørsforhold og anvendelse. registreringen er vigtig med 
hensyn til historikoplysningerne, men oplysningerne er ikke 
altid lige velbevarede og fyldestgørende pga. registrerings-
historikken, som på de fleste museer har været en lang og 
omskiftelig affære. 

oprindeligt blev tingene registreret manualt ved hjælp 
af museernes såkaldte blå kort, men allerede i 1973 gik  
fiskeri- og søfartsmuseet over til at lade al registrering 
overgå til edb. man var et pionermuseum på dette felt, men 

det blev kun dyrekøbte erfaringer, for i 1981 var den tekno-
logiske udvikling gået fra de hulkort, systemet var bygget 
på.10 i 1989 gik museet over til at registrere i det dos-base-
rede program, arkibas, som egentligt er udviklet til registre-
ring i lokalarkiver, men var det man satsede på, idet museet 
ikke ville vente på, at museumsvæsenet fik udviklet et brug-
bart registreringsprogram. i forhold til indsamling og sags-
opbygning, adskiller arkiver og museer sig en del, hvilket 
også afspejler sig i selve systemet og museets registrering, 
da stort set hele samlingen er indtastet i arkibas.

i 2008 gik museet over til programmet regin, der udby-
des af kulturstyrelsen, og i dag er det mest benyttede blandt 
museerne, og samtidigt er det system, der leverer data til det 
centrale, online kulturregister også kaldet museernes sam-
linger. i den forbindelse blev der på fiskeri- og søfartsmu-
seets foranstaltning og medvirken udviklet et konverterings-
værktøj, som gjorde det muligt at flytte alle data fra arkibas 
til regin. en konvertering mellem to systemer, som er væ-
sentligt forskellige i grundtanke og datastruktur, giver visse 
udfordringer, men alligevel resulterede det i et brugbart re-
sultat. det har dog krævet en grundig gennemgang og tilret-
ning af samtlige registreringer for at rydde op i de fejlplace-

Kontorassistent Grethe Gedde indtaster museets registreringer 
på en hulkortsmaskine, ca. 1980. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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ringer af tekster m.v., som er næsten umulige at undgå ved 
en konvertering. ved gennemgangen af alle registreringer er 
alle tidligere stave- og tastefejl og deciderede fejloplysnin-
ger også blevet rettet til og fjernet. samtidigt er der blevet 
tilføjet en række basale oplysninger om genstandene, såsom 
mål, farve, materiale og årstal, som hidtil har været en man-
gel, men som indgår i den nuværende dokumentationsstan-
dard. som den sidste forbedring af museets registreringer er 
der blevet føjet et foto til de fleste genstandsregistreringer, 
hvilket både i forhold til identifikation og i formidlingssam-
menhæng er et stort plus. billederne er enten scannet ind 
ved hjælp af oprindelige s/h genstandsfotos, eller er digitale 
nyoptagelser af genstande, som de seneste par år har været 
en højt prioriteret opgave for museets tilknyttede fotograf. 

registreringsarbejdet på museet er blevet løst efter hver 
tids gældende normer, standarder og registreringssystemer, 
men da der løbende er sket udvikling og skift i dette, har det 
naturligvis krævet et stort tilretningsarbejde at løfte registre-
ringerne til den nutidige standard, som forhåbentligt holder 
længe. registreringerne er blevet forbedret i bedst muligt 

omfang, og selvom der i nogle tilfælde fortsat er mangler 
i proveniens- eller historikoplysninger, kan registreringerne 
nu engang ikke forbedres mere, end de forhåndenværende 
oplysninger, som er – eller burde være – skabt og sat i system 
i forbindelse med indsamlingen. oftest vil der dog være en 
giver og en lokalitet knyttet til det indsamlede materiale, så 
det har ikke været fra helt bar bund, at oplysningerne si-
den hen er blevet tastet ind i varierende form og kvalitet. 
de mangelfulde registreringer skyldes også, at der i muse-
ets levetid har været mange forskellige midlertidigt og/eller 
løst ansatte til at varetage opgaven med registreringen, og 
at opgaven ikke altid har haft tilstrækkelig opmærksomhed. 
registrering er et langsigtet arbejde, som kræver kontinui-
tet, og desuden er orden, systematisk sans og en god portion 
tålmodighed også vigtige egenskaber hos de, som udfører 
arbejdet. På grund af efterslæb og manglende kontinuitet på 
registreringsområdet har det været nødvendigt med en stør-
re, systematisk gennemgang af registreringer og samlinger. 

Samlingsgennemgang
i 2009 fik fiskeri- og søfartsmuseet bevilget støtte af kul-
turstyrelsen til at lave en gennemgang af magasiner og sam-
linger med henblik på kassation og udskillelse af uegnede 
og fejlregistrerede museumsgenstande. denne samlingsgen-
nemgang har i princippet stået på siden 2001, og er først af-
sluttet med publiceringen af registreringerne på museernes 
samlinger i 2013. i forbindelse med samlingsgennemgan-
gen i 2009 blev der udskilt 279 genstande fra samlingen ef-
ter ansøgning og godkendelse af kulturstyrelsen, som – da 
alle museumsgenstande i realiteten er statens ejendom – er 
den ansvarshavende myndighed på området. 

samlingsgennemgangen mundede ud i en rapport med 
tilhørende bilag11, som har været med til at give et overblik 
over fejl og mangler i museets registreringer. foruden de 
279 genstande som er udskilt, enten fordi de var dubletter, 
fordi de var i dårlig stand eller fordi de havde ingen eller 
ringe informationsværdi, er yderligere ca. 3.000 museums/
genstandsnumre blevet slettet i forbindelse med gennem-
gangen, fordi de var blevet fejlregistreret. der er her tale om 
arkivalier, fotos, bøger, tegninger m.v., der var indlemmet 

Medarbejdere på museet i gang med at registrere i Arkibas, ca. 
1990. Gennem årene har der været mange midlertidigt og løst 
ansatte medarbejdere til at varetage opgaven, som har medført 
en svingende kvalitet i registreringsarbejdet. Foto: Fiskeri- og 
Søfartsmuseet.
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og registreret i samlingen som en genstand, men siden er 
blevet nyregistreret i den rette registreringskategori. frem-
findingen af den type dobbeltregistreringer har været en væ-
sentlig del af samlingsgennemgangen, og selvom der er ble-
vet ryddet kraftigt op, pågår den del af arbejdet fortsat, idet 
identifikation af oprindelige museumsnumre er både van-

skelig og vedvarende. vanskeligheden ved at finde de op-
rindelige museumsnumre skyldes enten, at de ligger skjult 
blandt arkivalier, eller at det er egentlige genstande, som er 
bortkommet eller af andre årsager ikke fundet. det kan være 
på grund af dobbeltregistrering, idet mange genstande er 
blevet registreret to gange, fordi det oprindelige museums-
nummer ikke er blevet påført første gang. disse er i sagens 
natur vanskelige at finde frem til, selvom forsøget er gjort 
ved at sammenholde gamle registreringer med de nye. 

identifikation af museumsnumre har været den vigtigste 
del af samlingsgennemgangen, og det er blandt andet sket 
ved en fysisk og systematisk gennemgang af magasiner og 
arkiver, som har stået på siden 2001. Hver en genstand er 
blevet vendt og drejet, og har fået et synligt skilt med mu-
seumsnummer sat på. ved den gennemgang er alle reoler og 
hylder blevet nummereret, og den præcise placering af hver 
enkelt genstand er blevet noteret, og siden hen skrevet ind 
i museets registreringssystem. før dette stod genstandene 
emnemæssig placeret, men uden yderligere placeringsangi-
velse, hvilket krævede en ualmindelig god hukommelse hos 
magasinforvalteren, hvis man ikke skulle ud i en større og 
længerevarende eftersøgning.  

registreringen er det arbejde, der skaber og udbygger 
museets vidensbank omkring genstandene og de tilhørende 
historistiske oplysninger, og samtidigt gør det muligt for 
museet selv at holde overblikket over samlingen. derfor var 
registreringen tidligere primært basis for museets eget ar-
bejde, men med den ny platform, museernes samlinger, har 
arbejdet fået tilført et formidlingselement, som åbner op for 
museets samlinger på en ny og spændende måde. 

Museernes Samlinger
med dagens teknologi er der ”sat strøm på samlingerne”, 
og det er med et enkelt museklik blevet muligt at dykke ned 
under overfladen og få et indblik i den verden, som førhen 
var lukket for offentligheden. med hjemmesiden museer-
nes samlinger12 kan man søge oplysninger om, hvad landets 
kulturhistoriske museer har i deres samlinger. søgesiden 
høster frugterne af museernes mangeårige registreringsar-
bejde, men er samtidigt resultatet af kravene til de stats-

Museumsinspektør Søren Byskov og registrator Bente Siff Hansen 
gennemgår genstande i magasinet i forbindelse med samlingsgen-
nemgangen. Foto: Brian Kristensen, 2009.

143



anerkendte museer om løbende at indberette genstande og 
dokumentation til det kulturhistoriske centralregister13. det 
betyder, at man i princippet kan finde frem til samtlige mu-
seumsgenstande og tilhørende oplysninger.

museernes samlinger blev etableret i 2004, men det er 
først fra i år muligt at få et indblik i fiskeri- og søfartsmu-
seets samling ad den vej. først skulle museet kobles op på 
kulturstyrelsens registreringssystem, hvilket skete i 2008, 
og siden skulle der laves et stort arbejde med at gennemgå 
alle registreringer og gøre dem egnet til internetpublicering. 
Publiceringen af museets sager og genstande på hjemme-
siden er kronen på værket efter en årelang indsats, der har 
forbedret indholdet og søgemulighederne i museets registre-
ringsdatabase. 

online-registeret over genstande på landets museer blev 
etableret med henblik på at forbedre museernes mulighed 
for at prioritere deres indsamling og koordinere deres under-
søgelsesvirksomhed14. det har længe været et ønske for mu-
seerne at kigge hinanden i kortene for at undgå, at museerne 
indsamler ens og arbejder i samme emnemæssige retning. 
Hvorfor skal alle museer bruge tid og plads på at indsamle 
blå kaffekander eller hele inventaret fra en købmandsbutik, 
hvis det i forvejen findes på et andet museum? måske ud fra 
tanken, at det ”altid er godt at have noget til en udstilling”, 
men museernes samlinger giver netop også mulighed for, at 
museerne kan orientere sig og låne genstande hos hinanden. 

som en sidegevinst har museernes samlinger åbnet op 
for et bredere publikum, idet hjemmesiden er tilgængelig for 
alle. der kræves ingen oprettelse eller login-oplysninger for 
at gå på opdagelse i de virtuelle magasiner og finde alle de 
ting og sager, som ikke er udstillet på museerne, eller søge 
efter bedstefarens træsko eller søfartsbog. museernes sam-
linger er et fagsystem, som langt hen ad vejen er opbygget 
og målrettet til og af fagfolk, og det kan for den almindelige 
borger måske forekomme vanskeligt at finde rundt i syste-
met. når man kommer ind på siden, kan man for eksempel 
søge på en undersøgelse eller på en genstand. en undersø-
gelse er det man i fagsproget kalder en museumssag, og kan 
for eksempel være ”lemvig skibsværft – skibsbyggeri til 
fiskeriet fra lemvig og thyborøn 1912-1974”. fiskeri- og 

søfartsmuseet har ikke mange af den type museumssager 
- først efter 2008 er museet gået over til oprettelsen af egent- 
lige museumssager med en emnemæssig sagsbetegnelse, 
idet man forinden benyttede et system, som var baseret på 
giveren. derfor vil en søgning efter undersøgelser/sager i 
museernes samlinger i de fleste tilfælde være navnet på gi-
veren, hvad enten det er en privatperson, virksomhed eller 
forening, der skal søges på i feltet ”sagsbetegnelse”. under 
de enkelte sager vil man typisk finde en beskrivelse af sa-
gen og undersøgelsens baggrund samt finde frem til et antal 
genstande, fotos, arkivalier eller rapporter, som er tilknyttet 
sagen. sagsbegrebet kan virke noget diffust, men har siden 
1968 været defineret som en sag der bibringer museet en 
antikvarisk merviden.15 kort og godt er en sag en samling af 
genstande og oplysninger, som sagligt hører sammen. 

man kan også søge genstande, og som ved undersøgel-
ser baseres dette på en fritekstsøgning. det kræver, at man 
kender den præcise stavemåde eller ved, hvad man søger 
efter. ved fritekstssøgningen kan man både søge efter gen-
standens navn/betegnelse samt de øvrige oplysninger såsom 
oprindelse og ejerforhold, i beskrivelsesfeltet. man kan 
også vælge en ”avanceret søgning” på genstande og under-
søgelser eller indsnævre sin søgning ved at vælge et bestemt 
emne, sted, årstal eller museum. emneindgangen resulterer i 
en liste over forskellige kategorier, som museerne har udvik-
let som klassifikationssystem16. i museumsoversigten kan 
man vælge et bestemt museum og få en liste over alle sager 
og genstande i en alfabetisk oversigt. vælger man fiskeri- 
og søfartsmuseet fremkommer ca. 2.600 museumssager og 
knapt 17.000 genstande, der kan søges efter på kryds og 
tværs. det er dog ikke kun sager og genstande, som er søg-
bare i museernes samlinger, idet man også finder fotos og 
film, rapporter og arkivalier, hvis man klikker sig ind på det 
under menupunktet ”søg”. specielt fotos finder man mange 
af, idet der er over 12.000 registreringer søgbare og med de 
fleste billeder indscannet. arkivaliesøgningen giver et over-
blik over de arkivsager, som befinder sig i museets arkiv, 
og man kan søge efter bestemte kutter- eller personnavne, 
foreninger eller virksomheder, men får dog ikke en detalje-
ret oversigt over indholdet i arkivet. for at få det, må man 
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rette henvendelse til museet, som kan trække oplysninger 
ud af det bagvedliggende registreringssystem. noget andet, 
som desværre heller ikke optræder i museernes samlinger, 
er de såkaldte ”storformater”, dvs. kort, tegninger og plaka-
ter. Her har fiskeri- og søfartsmuseet ellers en stor samling 
af for eksempel søkort og foreløbigt over 4.000 tegninger, 
der fortrinsvis er konstruktionstegninger af fiskekuttere fra 
forskellige værfter i landet.

museernes samlinger giver et fuldstændigt indblik i 
museets genstandssamling. blandt de øvrige materialetyper 
– fotos, arkivalier, kort, tegninger m.v. – er der stadig et ef-
terslæb med registrering og detailregistrering, så indholdet 

og søgemulighederne vil løbende blive udbygget, ligesom 
nye genstande og materialer, som fremover tilgår museet, 
vil kunne findes på hjemmesiden efter endt registrering.  

Ringen er sluttet
den løbende indsats for at forbedre og præsentere regi-
streringerne på museernes samlinger har medført et kva-
litativt løft til museets registreringer – også vedrørende de 
genstande, som stammer helt tilbage fra museets oprettelse. 
Hermed er vi tilbage ved museets lovbundne opgaver, og 
den indbyrdes forbundethed, hvor ingen af delene kan stå 
alene, men som i praksis består af et faseopdelt forløb, hvor 
hovedvægten i begyndelsen ligger på indsamlingen efter-
fulgt af registrering, bevaring, forskning og formidling med 
udstillinger og deslige. med hele grundideen bag et museum 
– at have en samling, der kan blive præsenteret for publi-
kum – kan det med de givne ressourcer dog i perioder være 
nødvendigt at nedprioritere registreringsdelen. det har også 
været tilfældet på fiskeri- og søfartsmuseet. siden 2001 
har der imidlertid været en fast bemanding og øget fokus 
på registreringsområdet, som har gjort det muligt at lave en 
systematisk og grundig opfølgning og dermed slutte ringen 
i forhold til museets første indsamlingstiltag. udover en 
bedre basis for museets eget arbejde er den store gevinst, at 
det fremover også er muligt for alle og enhver at dykke ned 
og se, hvad der gemmer sig under museets overflade.   

Noter
1. museernes samlinger findes via kulturstyrelsens hjem-
meside på adressen: https://www.kulturarv.dk/mussam.
2. udredning om museernes formidling, kulturministeriet, 
maj 2006, p. 69.
3. lov om ændring af museumsloven, § 2, 23. december 2012.
4. ole strandgaard: museumsbogen – praktisk museologi, 
forlaget Hikuin, 2000, p. 17-18.
5. strandgaard, p. 16.
6. sjæk'len nr. 8-9, 1977, p. 5-7.
7. se liste over særudstillinger og tilhørende publikationer i 
perioden 1968-1977 i sjæklen nr. 8-9, 1977, p. 11.
8. Poul Holm, morten-Hahn-Pedersen og flemming just: 

Et eksempel på en af de registreringer, man finder på Museernes 
Samlinger.  Her er det en lanterne fra fiskerbåden ”Frem”. Foto: 
Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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bro mellem museums- og universitetsforskning, Sjæklen 
1999, p. 141.
9. dansk museums dokumentations standard er et grund-
læggende princip for registrering på museerne i danmark. 
se mere på kulturstyrelsens hjemmeside: http://www.kul-
turstyrelsen.dk/institutioner/driftstoette/museumsdrift/vej-
ledninger/registrering-paa-museer/.
10. Poul Holm: status efter tredive års indsamlinger og un-
dersøgelser, Sjæklen, 1987, p. 17-18.
11. rapport m.m. fra samlingsgennemgangen findes i mu-
seets arkiv under sagsnr. 3013.
12. museernes samlinger findes på kulturstyrelsens hjem-
meside på adressen: https://www.kulturarv.dk/mussam.

13. bekendtgørelse af museumsloven 14/12-2006, § 14, stk. 10.
14. ”om museernes samlinger” på www.kulturarv.dk/mussam.
15. torben Witt: registrering på kulturhistoriske museer, 
artikel udgivet af kulturarvsstyrelsen april 2004, p. 2.
16. fiskeri- og søfartsmuseet har ikke benyttet klassifikati-
onssystemet til sine registreringer, og kan derfor ikke bruges 
ved søgning i museets samling. det skyldes, at klassifika-
tionerne er utilstrækkeligt for et specialmuseum, idet der 
mangler de nødvendige underopdelinger af emnerne fiskeri 
og søfart. desuden kan registreringssystemet regin ikke 
håndtere et stort antal registreringer med samme kategori 
tilknyttet.

Summary
during 2013, the fisheries and maritime museum pub-
lished its registrations on the central online culture register 
(museernes samlinger – the museums’ Collections), which 
presents the collections in an entirely new way as citizens 
interested in cultural history can now sit at home in their 
living rooms and search for a specific name or item, which 
is displayed with photo, description and history. this is only 
possible because since 2001, the museum has been making 
a comprehensive review of its collections, updating them to 
a new registration system which complies with today’s re-
quirements and standards. the entire cultural history collec-
tion was reviewed, and a systematic and thorough following 
up and improvement of all original registrations since the 
museum’s establishment in 1968 was made with the aid of 
changing systems and employees. the increased focus has 
given a qualitative lift to the entire registration area, which is 
one of the museum’s statutory tasks, but which has been put 
a little in the background for many years in relation to the 
other tasks – collection, preservation, research and commu-
nication. the great majority of the museum’s visitors simply 
look at the displays and are not immediately aware of the 
underlying work or the content of the museum’s collections, 
but with the publication of the museum’s collections, the 
communication has been given a new dimension, and it is 
possible to look behind the scenes and research the diversity 
of items and historical evidence in the museum oneself. 

Et kig ind i museets magasiner, som befinder sig i kælderen under 
museet. Foto: Brian Kristensen, 2009.
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Tydelig nummerering af genstande og hylder er vigtig for at finde frem til genstandene i magasinet. Foto: Brian Kristensen, 2009.
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HKH Prins Joachim, museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen og bestyrelsesformand Erik Clausen lytter sammen med honoratiores og 
personale til borgmester Johnny Søtrups tale ved genåbningen af sælariet. Foto: Brian Kristensen.
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Årsberetning 2013

Indledning
for fiskeri- og søfartsmuseet blev 2013 et skelsættende år. 

vi sagde farvel til den styreform, som havde været gæl-
dende siden museumsforeningens start i 1962 og gik ind i en 
ny tid med udpegede bestyrelsesmedlemmer.

vi åbnede i juni også op for et nyt sælarium, og i det sene 
efterår startede arbejdet på den næste udbygning – en ny 
vadehavspavillon – som skal åbne op til sæson 2014.

derudover er museets stab i gang med udvikling af pla-
nerne for projekt 2018, der opridser planerne for museets 
udvikling i årene frem mod 50-året for fiskeri- og søfarts-
museets åbning i 1968.

trods alle disse ting i fremtidens tegn skete der meget 
andet i det vanlige arbejde på fiskeri- og søfartsmuseet, 
hvilket forhåbentligt vil fremgå af nedenstående beretning.

Indsamling 
Fiskeri, søfart og offshore: fiskeri- og søfartsmuseet har i 
2013 med tak modtaget 37 afleveringer af genstande, fo-
tos og andet materiale fra virksomheder og privatpersoner 
i hele danmark vedrørende såvel fiskeri og søfart som off- 
shore. blandt årets afleveringer kan nævnes: 

fra solvej jensen har museet modtaget foreningen es-
bjerg bombebøsses arkiv. giver er enke efter museets tid-
ligere næstformand, lods Peder n. jensen, og det var en 
gammel aftale mellem museet og Peder jensen, at museet 
skulle overtage arkivet ved foreningens nedlæggelse, som 
fandt sted i 2012.

museet har fra reva Center, esbjerg, hjemtaget en ræk-
ke genstande og arkivalier fra kutter e 236 krÆ river, 

som nu er ophugget. materialet indeholder bl.a. et komplet 
sæt logbøger med fangstdata for en periode på over mere 
end 20 år.

fra mag. art. Poul Høst moustgaard, som i årtier har 
beskæftiget med dansk fiskeri og kystkultur, har vi modta-
get en samling af dias, negativer samt digitale fotos med 
motiver fra danske fiskerihavne og af kystkultur, i alt mere 
end 1.000 fotooptagelser. samlingen er en fortsættelse af 
den samling på ca. 1.600 dias, som museet erhvervede fra  
moustgaard i 2001. samlet udgør materialet en særdeles 
værdifuld fotodokumentation af fiskeri fra det meste af 
danmark i perioden 1970-2005. i september påbegyndtes 
indscanning og registrering i regin af materialet.

endvidere har museet modtaget tidl. museumsinspektør 
på nationalmuseet, david Yde andersens store samling af 
originale fotos fra danske fiskerlejer i alle egne af danmark 
i 1950’erne og 60’erne. såvel nationalmuseet som dansk 
fiskerimuseum (som i dag er en del af museum østjylland) 
bifalder og har anbefalet, at samlingens rette hjemsted fi-
skeri- og søfartsmuseet, som i dag er det eneste fiskerimu-
seum, som aktivt dækker hele danmark.

endelig har museet modtaget en logbog fra islandsfi-
skeri i 1890’erne. logbogen har tilhørt tidligere beddings-
mester P. thuesen Pedersen, esbjerg, og dækker en af de 
store sejlkuttere fra frederikshavn, nordvest, som drev 
fiskeri ved island i perioden 1892-1899.

Fisk og invertebrater: fiskeri- og søfartsmuseets akva-
rium har jævnligt modtaget fisk og invertebrater fra fisker 
lars Hast i skærbæk og krabbefisker jesper jensen, tors-
minde. desuden har museet modtaget fisk og invertebrater 
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fra e 4 Ho bugt, e 426 rune egHolm, e 562 lars 
juul og e 567 sCotia. endelig har besætningen om bord 
på e 1 Claus sørensen i forbindelse med museums-
kutterens turistsejladser og på egentlige indsamlingstogter 
skaffet småfisk og bunddyr til undervisningsbrug i formid-
lingstjenesten samt udstilling i akvariet. 

Havpattedyr: i henhold til ”beredskabsplan vedrørende 
havpattedyr”, hvor fiskeri- og søfartsmuseet og statens 
naturhistoriske museum/Zoologisk museum står for den 
faglige indsamling i samarbejde med naturstyrelsens lokale 
enheder, har fiskeri- og søfartsmuseet i 2013 indsamlet 21 
sæler og 13 hvaler. de indsamlede sæler fordelte sig på 20 
spættede sæler og en gråsæl. indsamlede sæler undersøges 
ved dtu veterinærinstituttet. de 13 indsamlede hvaler for-
delte sig på fem marsvin, en vågehval, en kortnæbbet almin-
delig delfin og seks hvidnæser. 29/11 blev den spættede sæl 
magnus, der siden 2003 har befundet sig i sælariet, aflivet. 
sælen havde gennem længere tid vist tegn på sygdom og 
været i behandling med bredspektret medicin uden at vise 
tegn på bedring. den blev straks efter aflivningen sendt til 
obduktion hos veterinærinstituttet i københavn med hen-
blik på en afklaring af årsagen til sygdomsforløbet. obduk-
tionsrapporten afventes fortsat. som erstatning for magnus 
har fiskeri- og søfartsmuseet indgået aftale med rostock 
Zoo om at overtage den spættede sæl Pebbles, der blev født 
i rostock Zoo 11/7 2012. Pebbles, der er en hun, forventes 
at ankomme til fiskeri- og søfartsmuseet i starten af 2014.   

Erhvervelser
fiskeri- og søfartsmuseet har i 2013 gjort enkelte indkøb 
til biblioteket, mens der ikke blev foretaget erhvervelser til 
samlinger og arkiv 

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 mel-
lem fiskeri- og søfartsmuseet og syddansk universitet 
(sdu). Cmrs afrapporterer sine samlede aktiviteter i en 
særlig årsberetning, hvorfor man her vil prioritere de under-

søgelses- og forskningsprojekter, som i 2013 havde basis på 
fiskeri- og søfartsmuseet. 

inden gennemgangen af konkrete projekter skal dog 
nævnes, at museumsdirektør morten Hahn-Pedersen i det 
forløbne år har udført et stort arbejde med forbedring af de 
samlede rammer for museets forskning via dels udvidelse 
af Cmrs, dels udvidelse af nordsøsamarbejdet til også at 
omfatte østersøområdet. Hensigten med disse tiltag er dels 
at skabe en markant positionering af den maritimhistoriske 
forskning i danmark, dels skabe tilpas volumen til hånd-
tering af et internationalt, webbaseret og fagfællebedømt 
tidsskrift. foreløbig har limfjordsmuseet og museet for 
søfart takket ja til optagelse som associerede medlemmer 
af Cmrs, mens museerne i kotka, tallinn og gdansk be-
handler et forslag fra morten Hahn-Pedersen om optagelse i 
et kommende northern seas-samarbejde. 

På et mere konkret plan har morten Hahn-Pedersen ar-
bejdet med at klargøre manuskriptet A.P. Møller-Mærsk og 
olien til forventelig publicering på dansk og engelsk i 2014. 
morten Hahn-Pedersen har herudover skrevet en artikel om 
”esbjerg fra fisk til offshore energiproduktion” til en fransk-
sproget bog om den seneste udvikling i en række europæiske 
havne, som museé Portuaire i dunkerque udgav i juni 2013. 
endelig har morten Hahn-Pedersen iværksat den indleden-
de materialeindsamling og bearbejdning af statistik til en 
analyse af kystturismens udvikling siden 1960’erne. denne 
undersøgelse vil danne slutstenen i Hahn-Pedersens mange-
årige forskningsprojekt, der under arbejdstitlen Strukturer 
under forandring – det maritime Vestjylland fra 1960’erne 
til 2010’erne forventes afsluttet inden for det næste par år.

mette guldberg afsluttede pr. 1/4 projektet om dansk-
hollandske kontakter i 1600-1700-tallet med en afrappor-
tering til kulturstyrelsen. til projektet havde fiskeri- og 
søfartsmuseet sammen med museum sønderjylland, kul-
turhistorie tønder fra kulturstyrelsen i 2012 fået en bevil-
ling på i alt 330.000 kr. til at udforske forbindelserne mellem 
Holland og det danske vadehavsområde i 16-1700-tallet. 
deltagere i projektet var elsemarie dam-jensen, museum 
sønderjylland, kulturhistorie tønder, mag. scient max Pe-
dersen og mette guldberg. bidrag af de to sidstnævnte blev 
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publiceret i Sjæk’len 2012. efterfølgende blev der dannet 
en projektgruppe, der udarbejdede en forskningsrådsansøg-
ning med titlen ”tidlig globalisering i et udkantsområde. 
dansk-hollandske kontakter i 1600-1700-tallet” med pro-
fessor martin rheinheimer som underskriver. ansøgnin-
gen omfatter to ph.d.-stipendier og tre forskningsprojekter, 
hvoraf mette guldberg står for det ene med to måneders 
frikøb hvert af de tre år, projektet løber. svar på ansøgnin-
gen kan ventes i juli 2014.  til det samme projekt har mette 
guldberg fået bevilget godt 60.000 kr. til projektmodning 
fra kulturministeriets forskningspulje 2013. 

søren byskov afrapporterede fiskeripuljens projekt om 
tunfiskeriet i kattegat, skagerrak og nordsøen 1920-1960, 
som afsluttedes 1/7 2013 med færdiggørelsen af bidraget fra 

museum odsherred om fiskeriet i det sydlige kattegat. fi-
skeri- og søfartsmuseet deltagelse i projektet blev varetaget 
af historiker ronni back, nørresundby, og færdiggjordes i 
januar. kulturstyrelsen har givet tilsagn om at støtte pub-
licering af projektet, og museet udgiver således i 2014 et 
temahæfte om tunfiskeriets historie.

for thyborøn Havn har fiskeri- og søfartsmuseet 
forestået udarbejdelsen af et bogmanuskript om thyborøn 
Havn i anledning af havnens 100-års jubilæum i 2014. ma-
nuskriptet omhandler først og fremmest de seneste 25 års 
historie, hvor havnen er gået fra statshavn til kommunal 
selvstyrehavn, og hvor fiskeriet har gennemgået en voldsom 
omstrukturering. Historiker ronni back har udarbejdet ma-
nuskriptet i tæt samarbejde med søren byskov, som fore-

Fiskeri- og Søfartsmuseet modtog i 2013 et fornemt materiale om hvalfangsten i Sydhavet. Søren Byskov har på denne baggrund udfærdiget 
en artikel om hvalfangsten til denne årbog. Foto modtaget fra Kristian Thomsen, Frederikshavn.
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står den endelige redaktion sammen med thyborøn havns 
ledelse. bogen planlægges at udkomme i foråret 2014 op til 
jubilæet 29/5.

fiskeri- og søfartsmuseet har med tilskud fra national-
park vadehavet i samarbejde med de tre andre statsaner-
kendte museer i vadehavsområdet, museum sønderjylland, 
sydvestjyske museer og museet for varde by og omegn 
gennemført et projekt vedrørende bevaringsværdige byg-
ninger. som projektmedarbejder ansattes historiker ph.d. 
jannie uhre ejstrud, der fik arbejdsplads på sydvestjyske 
museer. 

fiskeri- og søfartsmuseet har i samarbejde med jagt-
bogsforfatter ole andreassen og naturfotograf Peter las-
sen, begge københavn, taget initiativ til et bogprojekt om 
vadehavets jagt og natur. bogen skal omfatte historiske be-
skrivelser af vadehavsjagtformer og aktuelle reportager og 
fotoserier fra nutidens vadehavsjagt. museet bidrager som 
administrator af projektets økonomi, og Claus smedegaard 
og søren byskov udfører interviews og materialefremfin-
ding, ligesom Claus smedegaard er kontaktperson til de 
vadehavsjægere, som skal medvirke til bogens tilblivelse. 
Projektet er fuldt fondsfinansieret med ole andreassen som 
den ansvarlige for projektets færdiggørelse, og det planlæg-
ges afsluttet med et velillustreret bogværk i andet halvår af 
2015 med ole andreassens tekst og Peter lassens fotos.

Årets sæltællinger fandt sted 3/6, 26/6, 30/6, 14/8 og 
24/8. tællingerne viser en svag stigning på 2 % i hele va-
dehavet, med et samlet estimat på 39.400 spættede sæler. i 
danmark blev der i 2013 talt væsentligt færre sæler end for-
rige år – blot 2.759 hvilket svarer til en bestandsstørrelse på 
4.050 spættede sæler. det lave antal talte sæler i den danske 
del af vadehavet kan skyldes vejrforhold under tællingerne 
eller eventuelt en forskydning af bestanden mod vest.

Cand. scient. i biologi katrina Povidisa har i perioden 
10/6 til 30/8 været i praktik på museet, hvor hun sammen 
med lasse fast jensen arbejdede på et datasæt om snæblen 
med henblik på publicering af en artikel om saltvandstole-
rancen hos snæbel. Hun forsvarede 21/8 sin ph.d. om jern-
plakdannelse i havgræs rhizosfære på syddansk universitet, 
odense.

maria ørum madsen, som har haft flere ophold ved mu-
seet i sin studietid, har afsluttet sin specialeafhandling ved 
Wiens universitet vedrørende formvariationen – kropsform 
og ydre skelet i saltvand og ferskvand – hos trepigget hunde-
stejle. specialet gav topkarakter, og efterfølgende har maria 
ørum madsen fået job som formidler på et akvarium i Wien. 

Samarbejde og møder 
museumsdirektør morten Hahn-Pedersen har i 2013 haft 
sæde i bestyrelserne for Post/tele-museumsfonden, bygd-
fonden, konserveringscenter vest og overgangsbestyrelsen 
for museumsfusionen museum sydøstdanmark (en fusion af 

Repræsentanter fra ANSC North Sea Maritime Museum Network 
på havnerundfart med E 1. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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museerne i køge, næstved og vordingborg). museumsdirek-
tøren er desuden medlem af bestyrelse og repræsentantskab 
for esbjerg erhvervsudvikling, bestyrelsen for familiefon-
den bag blue Water shipping og formand for danske bank 
fonden i esbjerg. endelig havde museumsdirektøren sæde 
i en følgegruppe for et ph.d.-projekt om offshore sikkerhed 
ved maritim medicin ved syddansk universitet, esbjerg.

morten Hahn-Pedersen er medlem af rådet for the as-
sociation of north sea Cities og fungerer som sekretær for 
associationens north sea maritime museum network. Her-
udover var museumsdirektøren bestyrelsesmedlem i de ma-
ritime museers verdensorganisation, international Congress 
of maritime museums, frem til september måned, hvor han 
trådte tilbage efter en god halv snes år i organisationens le-
delse – bl.a. som præsident i årene 2005 til og med 2009. 

museumsinspektør mette guldberg er formand for na-
tionalparkrådet for nationalpark vadehavet, hvor hun re-
præsenterer områdets statsanerkendte museer, og medlem 
af bestyrelsen for nationalpark vadehavet som repræsentant 
for nationalparkrådet. endvidere er hun medlem af censor-
korpset for europæisk etnologi ved københavns universitet 
og har sæde i det strategiske råd for saxo-instituttet ved 
københavns universitet, bestyrelsen for Historisk samfund 
for ribe amt og det rådgivende udvalg for vadehavsom-

rådet. frem til 31/1 var hun medlem af følgegruppen for 
naturvejlederordningen på fanø – og frem til 31/10 endvi-
dere medlem af koordineringsgruppen for vadehavets for-
midlerforum. mette guldberg har fortsat sæde i følgegrup-
pen til odense bys museers forskningsprojekt om odense 
stålskibsværft og kontaktudvalget for dansk maritim Histo-
rie- og samfundsforskning ligesom hun er regional korre-
spondent i det danske vadehavsområde for det nederlandske 
”stichting verdronken geschiedenis”.

museumsinspektør søren byskov varetager sekretærpo-
sten for fiskeripuljen. søren byskov er suppleant i besty-
relsen for sydvestjysk folkeuniversitet - esbjerg, ribe og 
bramming. endelig har søren byskov sæde i styregruppen 
for nafHa (north atlantic fisheries History association).

museumsinspektør lasse fast jensen er medlem af den 
veterinære arbejdsgruppe i daZa og sad i kulturstyrelsens 
faglige råd for naturhistorie frem til 1/7, hvor rådet blev 
nedlagt. det blev erstattet af kulturstyrelsens museumsud-
valg for naturhistorie, som trådte i funktion 1/9 – igen med 
lasse fast jensen som medlem. endvidere er lasse fast 
jensen suppleant i grønt råd, esbjerg kommune. lasse 
fast jensen fungerer herudover som faglig konsulent for en 
række faglige tidsskrifter. sammen med jonas teilmann og 
anders galatius jørgensen, institut for bioscience, afde-
ling for arktisk miljø, udgør lasse fast jensen den danske 
repræsentation i den trilaterale sælekspertgruppe (tseg) 
under det trilaterale vadehavssekretariat i Wilhelmshaven 
(CWss). endelig deltager han i naturstyrelsens arbejds-
gruppe for marsvin.

22/5 blev der afholdt en konference om vadehavsforsk-
ning på syddansk universitet, esbjerg, arrangeret i et sam-
arbejde mellem Århus universitet, fiskeri- og søfartsmu-
seet, syddansk universitet og nationalpark vadehavet. 11 
forskere fra så forskellige steder som københavns univer-
sitet, kystdirektoratet, dHi, aarhus universitet, museum 
sønderjylland, sydvestjyske museer, fiskeri- og søfartsmu-
seet og syddansk universitet. konferencen, som var støttet 
af nationalpark vadehavet, var et led i bestræbelserne på 
at styrke det danske forskningssamarbejde vedrørende va-
dehavet. som opfølgning på konferencen er der udarbejdet 

I Korea arbejdes på opbygning af et vadehavscenter. En delega-
tion herfra var i foråret i Danmark for at søge inspiration. Foto: 
Ulrik. G. Lützen.
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Skibstømrer Ole Mølgaard i aktivitet i frilandsudstillingens værftsbygning. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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der nu 2.615 sager og 16.850 genstande på hjemmesiden 
museernes samlinger www.kulturarv.dk/mussam. Hertil 
kommer arkivfonde, rapporter og over 12.000 fotos og film, 
som er søgbare på siden. 

3.300 museumsnumre er blevet slettet i regin. det dre-
jer sig om dobbeltregistreringer af arkivalier, fotos, tegnin-
ger, bøger m.v. som er blevet fejlregistreret som genstande, 
og efterfølgende blevet omregistreret i den rette kategori. 

Ca. 500 genstande er taget frem af magasinet til fotogra-
fering, og de pågældende genstandsfotos er efterfølgende 
vedhæftet registreringerne i regin.   

desuden er der givet adgang til ca. 1.700 fotos af es-
bjergkuttere via museets hjemmeside. billederne er udvalgt 
og forsynet med oplysninger af niels knudsen og gunnar 
jacobsen med hjælp fra Poul erik Pedersen.

kassation: i november fik museet tilladelse fra kultur-
styrelsen til udskillelse fra samlingen af en såkaldt klitmøl-
lerjolle, som oprindelig blev overtaget i nedbrudt stand fra 
museumscenter Hanstholm. jollen blev delvis rekonstrueret 
af fiskeri- og søfartsmuseet skibstømrer i 2001 og derefter 
indlemmet i samlingen, men der var ikke nogen proveni-
ens på fartøjet. i efteråret fik museet imidlertid tilbud om at 
overtage en original og velbevaret klitmøllerjolle med langt 
bedre proveniens, og derfor søgte man og fik udskillelse fra 
samlingen af den rekonstruerede jolle. den nye hjemtagelse 
fandt sted efter årsskiftet.

Bevaring og konservering
onsdag 19/6 forårsagede et voldsomt regnskyl fra morgen-
stunden, at der trængte vand ind gennem døren i kælder-
skakten fra magasingården. vandet løb ind i mellemgang 
og magasin, og der blev konstateret vand i gangen mellem 
magasinerne m1 og m2 samt vand i m2 og i arkivrum a1 
og a2. kun meget få genstande var i direkte kontakt med 
vandet, og eneste egentlige vandskade forekom på et fåtal 
historiske kort, som stod sammenrullede i et paprør på gul-
vet i a2. konserveringscenter vest blev tilkaldt samme for-
middag og bistod med at sikre, at alt blev behørigt håndteret, 
og navnlig sikredes det, at kortene blev tørret på fornuftig 
vis. en efterfølgende gennemgang af forløbet viste, at årsa-

forslag til kommissorium for et tværvidenskabeligt udvalg 
for nationalpark vadehavet. kommissoriet blev med få ret-
telser godkendt på nationalparkbestyrelsesmøde 11/9.

24-25/5 var fiskeri- og søfartsmuseet medarrangør af 
konferencen ”Havet som ressource” på syddansk univer-
sitet esbjerg. konferencens formål var at sætte fiskeriet i 
perspektiv som historisk ressourceudnyttelse overfor de se-
neste årtiers vækst i såvel havbrug som offshore olie/gas-
produktion og havbaseret vindenergi. samarbejdspartnere 
var fiskeripuljen, Håndværks- og industripuljen, dansk 
teknologihistorisk selskab og aalborg universitet, og 
kulturstyrelsen støttede konferencen økonomisk. morten 
Hahn-Pedersen og søren byskov havde indlæg på konfe-
rencen om henholdsvis esbjerg Havns historie og fiskeriets 
historie i det 20. århundrede. i forbindelse med konferencen 
var der besøg på esbjerg Havn, hvor niels Christian jensen 
og verner andersen fra henholdsvis triplenine og semco 
maritime velvilligt tog imod og fortalte om disse virksom-
heders aktiviteter.

ud over det nævnte har museet i årets løb leveret ad hoc 
konsulentbistand i såvel universitære som erhvervs- og for-
valtningsmæssige sammenhænge.

Arkiv, bibliotek og samlinger
i august har museet hjemtaget et stort arkiv fra firmaet a/s 
jørgen Petersen rådgivende skibsingeniører i Horsens. 
arkivet omfatter skibstegninger og sagsdokumenter vedrø-
rende knap 1.000 fiskefartøjer, lastskibe og specialfartøjer 
bygget på de mindre danske værfter i perioden 1964-1993. 
materialet udgør en enestående dokumentation af dansk 
skibsbyggeri gennem tre årtier og er den hidtil største en-
kelthjemtagelse til fiskeri- og søfartsmuseets arkiv. derfor 
er der ikke rent fysisk plads til arkivet i de nuværende ma-
gasiner, og det vil i stedet blive permanent placeret i et af 
lokalerne i det tidligere skalling-laboratorium.

i biblioteket er påbegyndt en gennemgang af tidsskrift-
samlingen med henblik på udskillelse af tidsskrifter, som 
ligger uden for museets hovedemneområder.

Publiceringen af alle museumssager, der er registreret i 
kulturstyrelsens system regin, er afsluttet. således findes 
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gen til oversvømmelsen var en tilstoppet kloakrist i kælder-
skakten uden for magasindøren. det blev efterfølgende ind-
skærpet, at der skal være rengjort omkring risten. endvidere 
blev det aftalt med esbjerg kommune, at der monteres en 
afløbsrist oppe i magasingården i forbindelse med eksiste-
rende kloakafløb, idet en sådan rist vil aflaste kælderristen 
og dermed sikre mod indtrængen af vand ved skybrud. den 
nye rist blev monteret i september.

museets største maleri, ”Hornbæk havn 1920”, malet af 
niels vinding dorph, er efter færdiggjort restaurering kom-
met retur fra konserveringscenter vest i ølgod. maleriet, 
som fylder 8 m2, har hidtil hængt på den vestlige ydermur 

af danmarkshallen, men vil af bevaringshensyn fremover 
komme til at hænge på en indermur over udgangen fra fis- 
keriudstillingen til forhallen.

der blev gjort forberedelser til en gennemgribende re-
staurering af museumskutteren e 1 Claus sørensen, 
der skal finde sted februar-april 2014. 

forsøget med overrisling med saltvand af fartøjer i fri-
landsudstillingen af bevaringshensyn kører i sommer- og 
efteråret på såvel Hanne lene som ane CatHrine. 
med vinterens lange frostperiode kom overrislingen først i 
gang sent på foråret, og den blev stoppet i november pga. 
frostrisiko.

HKH Prins Joachim var kendeligt begejstret for det nye sælarium. Foto: Brian Kristensen.
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Udstillinger
På en fantastisk sommerdag kunne HkH Prins joachim 20/6 
i spidsen for en stor skare inviterede gæster og pressefolk 
officielt åbne fiskeri- og søfartsmuseets nyrenoverede sæ-
larium. sælariet byder på nye omgivelser for både sæler og 
publikum og rummer bl.a. et nyt udstillingslokale med film, 
billeder og ”computerspil” om vadehavets sæler. samtidigt 
med sælarieindvielsen blev særudstillingen Vadehavets sæ-
ler i forhallen indviet. udstillingen formidler sælernes liv 
og biologi i ord, billeder og film. renovering og udstilling 
stod i en samlet omkostning på godt 18 millioner kr., som 
velvilligt blev doneret af henholdsvis esbjerg kommune og 
lida og oskar nielsens fond. 

arbejdet med design og projektering af museets kom-
mende vadehavspavillon gik i gang i det tidlige forår. vade-
havspavillonen vil rumme et vadehavsområde med bl.a. ed-
derfugle og strandskader, blåmuslinger og stillehavsøsters 
samt en udstilling om vadehavets økosystem. i udstillingen 
bliver interaktivitet i form af projektioner og læringsspil det 
bærende element. vadehavspavillonen forventes færdig i 
foråret 2014.

i frilandsudstillingen blev der op til højsæsonen udar-
bejdet og opsat nye skilte i havneafsnittets bådmagasin.

udstillingen ”med neptuns trefork – hvordan man 
spidder fisk” vistes indtil 24/2. udstillingen var tilrettelagt 
i samarbejde med dr. günther spreth, som gennem mange 
års intens indsamling har skabt en samling af fiskestang-
ningsredskaber fra hele verden. På udstillingen viste man en 
række fornemme genstande fra denne samling sammen med 
bl.a ålejern fra museets egne samlinger.

21/3 åbnede særudstillingen ”ned’ å æ havn” om es-
bjerg havn gennem tiden. udstillingen fortæller i fotos og 
korte tekster om havnens historiske udvikling siden anlæg-
gelsen i 1870’erne. filmklip fra havnen i 1939 og 1948 samt 
to dagligstuemiljøer møbleret som i 1930’erne og 1960’erne 
bidrager til at give en fornemmelse af en rejse tilbage i tiden, 
ikke mindst for lokale esbjergensere, som husker havnen fra 
”gamle dage”. 

i forhallen udstillede museet fra marts til december en 
fornem model af kongeskibet dannebrog i skala 1:50. 

modellen, der er udført i træ, styrenplast, messing og jern, 
er bygget af lars jensen, Horsens. lars jensen og model-
len medvirkede i tv-programmet ”royalisterne”, hvor man 
bl.a. kunne se, at den blev afleveret på museet til udstilling. 
meget passende stod den her, da H.k.H. Prins joachim var 
til åbning af sælariet. 

uden for huset medvirkede fiskeri- og søfartsmuseet 
ved udarbejdelsen af ”maritime People”, en dvd-baseret 
vandreudstilling, som i regi af ansC – north sea maritime 
museum network blev søsat i stavanger i juni måned. fra 
fiskeri- og søfartsmuseet har morten Hahn-Pedersen del-
taget i udviklingsarbejde og tilrettelæggelse af udstillingen.

endelig bør nævnes, at der 7-8/3 blev afholdt en work-
shop i det nystartede iCmm north european network on 
exhibitions på Sjøfartsmuseet Akvariet i göteborg. mette 
guldberg var medarrangør af  workshoppen sammen med 
maria dalhed, vasamuseet i stockholm og britta sö-
derqvist, sjöfartsmuseet göteborg. netværket sigter mod 
at give medarbejdere ved maritime museer lejlighed til at 
netværke, ideudvikle og se nyåbnede maritime udstillinger. 

Glimt fra udstillingen ”Ned’ å æ havn”. Foto: Fiskeri- og Søfarts-
museet.

157



Undervisning og studiebesøg
i 2013 har ca. 5.175 børn og voksne fået undervisning. Per-
sonerne var fordelt på 257 skoleklasser eller grupper. an-
tallet er lidt højere end i 2012, hvilket er særdeles tilfreds-
stillende i betragtning af sælariets ombygningslukning og 
folkeskolelærernes månedlange lockout i foråret. 2013 bød 
på et mindre fald i antallet af personer fra f.eks. forenin-
ger eller firmaer, hvilket primært skyldes, at museet året før 
blandt denne typer gæster havde et par meget store grupper, 
som hver talte et par hundrede personer, mens besøgene i 
2013 lå på mere normale gruppestørrelser. 

museumskutteren e 1 Claus sørensen sejlede i 
2013 i alt 129 ture. det er en lille fremgang i forhold til 2012. 
turistturene og esbjerg kommunes ture tegnede sig for i alt 
75 sejladser, mens ribe miljøcenter benyttede kutteren på 
22 ture i forbindelse med optagelse af vandprøver. Herud-
over blev der gennemført 19 ture med skoler, institutioner 
og private grupper, mens e 1 i fem tilfælde blev anvendt ved 
bisættelser. endelig blev kutteren anvendt otte gange til ind-
samling af dyr til akvariet eller anden museumsbrug. i som-
meren 2013 blev e 1 således bl.a. anvendt i forbindelse med 
optagelser ved langli sand til dr´s vejrprogram, da emnet 
var sæler og menneskers håndtering af især sælunger. 

i 2013 blev der udviklet et nyt tiltag om bord på e 1, 
hvorfra der i forbindelse med gymnasieundervisning nu 
også kan tilbydes et program om bundfaunaundersøgelse. 
den nye aktivitet er et led i det udviklingsarbejde omkring 
gymnasieundervisning, der blev påbegyndt i 2010. status 
er, at formidlingstjenesten nu tilbyder fem faste forløb for 
gymnasieklasser.

Projektet ”learning museum”, der har til hensigt at ud-
vide og kvalificere samarbejdet mellem museumsverdenen, 
læreruddannelserne og skoleverdenen, nåede til vejs ende 
i slutningen af 2013. men kun som projektfinansieret akti-
vitet. museet fortsætter arbejdet, da formidlingsafdelingen 
anser det for meget væsentligt, at lærerstuderende stifter be-
kendtskab med museet under studierne og også gerne bruger 
det i forbindelse med praktikophold undervejs i studieforlø-
bet. Håbet er, at samarbejdet fremmer de kommende læreres 
interesse for og brug af museet. 

formidlingsafdelingen har for tredje år i træk deltaget i 
”store naturfagsdag” på esbjerg gymnasium. det skete i 
forbindelse med det landsdækkende arrangement ”naturvi-
denskabsfestival”, hvor folkeskolerne får et indblik i arbej-
det med naturvidenskab både hos uddannelsesinstitutioner, 
museer og private firmaer. 
  
Omvisninger, foredrag og forespørgsler
fiskeri- og søfartsmuseet besøges hvert år af et stort an-
tal foreninger, firmaer, erhvervsorganisationer, pressefolk, 
fagkolleger og lignende grupper som ønsker omvisning på 
museet.

foredrag er et vigtigt element i fiskeri- og søfartsmuse-
ets formidling både i og uden for huset. museets forskning-
sengagement giver stor efterspørgsel på foredrag fra husets 
medarbejdere fra såvel ind- som udland.

fiskeri- og søfartsmuseets medarbejdere har såvel tele-
fonisk som pr. brev eller e-mail besvaret talrige forespørgs-
ler fra ind- og udland. mange forespørgsler kan umiddelbart 
besvares, mens forskningsrelaterede henvendelser er mere 
tidkrævende. museets samlinger anvendes løbende af for-
skere, studerende og almindelige gæster i kortere eller læn-
gere perioder. f.eks. opholdt biologistuderende sine Hansen 
sig ved museet over en periode på otte dage for at studere 
museets sælpræparater til brug for sit bachelorprojekt om 
den spatiotemporale udbredelse af tre sygdomme evalueret 
ud fra kranier fra spættet sæl fra vadehavet og limfjorden.

Anden formidling
På grund af sælarielukningen blev der i foråret lavet andre 
aktiviteter for gæsterne. På hverdage kunne museets gæster 
om formiddagen følge fodring af fiskene og høre fortæl-
linger om de forskellige arter i fiskeri- og søfartsmuseets 
akvarier, mens eftermiddagen bød på en rundvisning i akva-
rieafdelingen. På tilsvarende vis blev der i weekenderne 
frem til påske budt på kreativt værksted og fra påske til sæ-
lariets åbning på åbent laboratorium.

i lighed med tidligere år gennemførte fiskeri- og sø-
fartsmuseet i 2013 nogle større arrangementer, som f.eks. 
esbjerg blue action Card for konfirmander, fiskens dag 
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Museumskutteren E 1 CLAUS SØRENSEN er et vigtigt islæt i museets sommeraktiviteter. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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i september og det store julemarked i begyndelsen af de-
cember. 

museets formidlingsafdeling gennemfører hvert år en 
række aktiviteter i forbindelse med folkeskolernes ferieperi-
oder. en række aktiviteter såsom arbejdende værksteder be-
mandet med frivillige medarbejdere og de åbne laboratorier 
indgår som fast element i ferieprogrammerne, men til hver 
ferie udvikles også nye aktiviteter og programmer, hvoraf 
nogle skal nævnes her.

i vinterferien gennemførte museet projektet Vores vilde 
vågehval, som fik stor pressebevågenhed. alle børn blev in-
viteret til at hjælpe med at lave en papmachéudgave af den 

vågehval, der strandede på skallingen i sommeren 2012. 
Husets tekniske medarbejdere havde lavet en form af den 
7,55 meter lange og 3.330 kg tunge hval i 1:1 størrelse, og så 
gik børnene ellers løs med papmaché og maling. omkring 
300-400 børn deltog i de fem dages arbejde, som resulte-
rede i esbjergs flotteste og mest kunstfærdige vågehval. alle 
deltagende børn – og enkelte voksne – fik et diplom for at 
have hjulpet med at lave vågehvalen. diplomet var samti-
dig adgangsbevis til en efterfølgende fernisering, som blev 
afholdt 1/3. Café fimus stod for forfriskninger til de delta-
gende børn og voksne; herunder en flot hvalkage på 45 kg. 
der blev behov for den store kage, da ca. hundrede små og 
store gæster besøgte ferniseringen. børnene blev fotografe-
ret med hvalkunstværket, som efterfølgende blev stående i 
forhallen i endnu et par måneder. 

Foregående opslag: Glimt fra projekt ”Vores vilde vågehval” i vin-
terferien. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Sommerstemning i museets frilandsudstilling. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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en anden satsning var et sæl-tegnekursus, som børn kunne 
deltage i på udvalgte dage i sommerferien. kurset henvendte 
sig til børn, der i forvejen var vilde med at tegne og som gerne 
ville lære flere tegneteknikker. sælerne i sælariet og sælfo-
tografier var modeller, og en del børn hyggede sig med at 
sidde under tribunen og kigge på dyrene, mens de lærte om 
sælernes specielle kendetegn samt fik kyndig vejledning i at 
tegne. formidlingsmedhjælper, karin brydsø, der til daglig 
er biologistuderende, udviklede og gennemførte kurset.

en traditionel, men yderst populær, aktivitet er efterårs-
feriens børneteater, som blev gennemført i godt samarbejde 
med esbjerg børne- og ungdomsteater, der fik god respons. 

det samme var tilfældet med aktiviteterne ud af huset; 
vadevandringer og sejlads med museumskutteren, som gen-
nem mange år har hørt til sommerferiens ekstra publikums-
tilbud.

naturvejledning på fanø, som fiskeri- og søfartsmuseet 
gennem mere end et årti har administreret for fanø kom-
mune, blev nedlagt i 2013. i 2012 havde naturvejledningen 
i lighed med andre turistrettede tilbud på fanø haft en mar-
kant nedgang i salg af ture. da ordningen i stigende grad var 
blevet afhængig af egenindtjening, var det derfor desværre 
nødvendigt at opsige kirsten stidsholt med virkning fra 
31/1 2013. ordningens anden medarbejder, marco brodde, 
fik et nyt job i naturkulturvarde og fratrådte i januar sin 
stilling på fanø. På det tidspunkt var budgettet for 2013-14 
endnu ikke forhandlet på plads med fanø kommune, og da 
ordningen reelt stod uden ansatte, så museet ingen anden 
mulighed end at bede om at blive løst fra aftalen med fanø 
kommune pr. 31/1, hvilket blev imødekommet.

i forbindelse med renoveringen af museets sælarium blev 
der åbnet mulighed for at vise film i området. lene Zøllner 
fra dr har sammen med lasse fast jensen redigeret tre film 
om sælerne i vadehavet. en af filmene omhandler gråsælen, 
mens en anden omhandler den spættede sæl. begge disse 
film blev produceret i en dansk, tysk og engelsk version. den 
tredje film blev kun produceret på dansk og omhandler den 
årlige overvågning af sælbestanden i vadehavet.

gennem året har museets medarbejdere medvirket i en 
række udsendelser på såvel lokale og regionale som natio-

nale radio- og tv-stationer. Her skal imidlertid blot nævnes 
en lokal udsendelse, som gav særlig spændende formid-
lingsmæssige muligheder. i februar blev der lavet optagelser 
til fem film à 12-14 minutter om esbjergfiskeriets historie. 
filmene blev produceret af tv-esbjerg og finansieret af 
direktør tage sørensen, som selv indledte hver af filmene. 
museumsinspektør søren byskov var den gennemgående 
fortæller i filmene, og desuden medvirkede museets for-
midlingsassistent, tidligere fiskeskipper, gunnar jakobsen, 
i én af filmene. filmene blev færdigproduceret med fotos 
og andet materiale i løbet af marts-april, hvorefter de blev 
sendt i tv-e og lagt på Youtube samt museets hjemmeside 
via links.

Rebslager Steen Franck i samtale med museumsgæster. Foto: 
Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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PR-virksomhed  
fiskeri- og søfartsmuseets primære markedsføring foregår 
via organisationen topattraktioner, der både er et markeds-
førings- og produktudviklingssamarbejde. gennem dette 
samarbejde har fiskeri- og søfartsmuseet i det forgangne år 
distribueret 190.000 eksemplarer af museets egen brochure. 
desuden er 160.000 brochurer distribueret via museet og 
andre samarbejdspartnere. 

foruden aktiviteterne i dette samarbejde har der mar-
kedsføringsmæssigt været lagt vægt på synliggørelse i lo-
kalområdet, hvilket vil sige en radius på omkring 80-100 
km fra esbjerg. der er blevet annonceret i turistbrochurer 
fra esbjerg, fanø, varde og billund og kørt ugentlige an-
noncer i jydskevestkysten samt radiospots i radio Charlie. 
endelig udgav museet en profilavis i anledning af genåbnin-
gen af sælariet. avisen udkom 2/6 i 68.000 eksemplarer som 
et tillæg til jydskevestkysten.

i foråret kontaktede fiskeri- og søfartsmuseet Carat me-
dier i Århus for at indgå en aftale om varetagelse af museets 
markedsføring. initiativet blev taget i erkendelse af, at mar-
kedsføring ikke er en museal kernekompetence, hvorfor det 
måtte overlades til eksperter at optimere brugen af museets 
begrænsede markedsføringsbudget. samarbejdet resultere-
de bl.a. i at museet allerede til sommerperioden kunne ud-
nytte et fordelagtigt tilbud på tv-syds reklamesendeflade.

ud over ovennævnte aktiviteter skal afslutningsvis næv-
nes, at opdatering og vedligehold af museets hjemmeside 
samt udarbejdelse af diverse pressemeddeleser og redak-
tionelt stof til dagspresse og tidsskrifter fortsat er et vigtigt 
element i fiskeri- og søfartsmusees Pr-arbejde. 

Publikationer
efter henvendelse fra fanø turistbureau indgik museet en 
aftale om at aftage 500 danske og 500 tyske eksemplarer 
af e-bogen 100 naturoplevelser i Sydvestjylland af marco 
brodde i en trykt udgave. desuden blev bogen Sønderho – 
en skipperby i Vadehavet af niels frederiksen genoptrykt i 
en let revideret udgave finansieret af fonden gl. sønderho.
 Herudover har fiskeri- og søfartsmuseet eller museets 
medarbejdere i 2013 publiceret følgende:

brasseur, s.m.j.m., borchardt, t., Czeck, r., jensen, l.f., 
jørgensen a.g., ramdohr, s., siebert, u. & teilmann, j. 
(2013) aerial surveys of Harbour seals in the Wadden sea 
in 2013 – is the population growth rate slowing down? an-
nual report. Common Wadden sea secretariat, Wilhelms-
haven, germany.

brasseur, s.m.j.m., borchardt, t., Czeck, r., jensen, l.f., 
jørgensen, a.g., ramdohr, s., siebert, u. & teilmann, j. 
(2013) aerial sueveys of grey seals in the Wadden sea in 
the season of 2012-2013 – mixed messages. annual report. 
Common Wadden sea secretariat, Wilhelmshaven, germany.

byskov, søren: samme farvand – nye fangster. esbjergfi-
skernes skifte til industrifiskeri 1945-1955. Sjæk’len – Årbog 
for Fiskeri- og Søfartsmuseet 2012, esbjerg 2013, p. 50-65.

byskov, søren: trawling for danish fish meal. fisheries 
management in a disputed fishery, 1970-2008. in: ingo 
Heidbrink & matthew mcCarthy (eds.), Fisheries Manage-
ment in a Historical Perspective, university of Hull 2013 
(studia atlantica 14), p. 103-116.

galatius a., teilmann j. & jensen l.f.: sælerne i danmark 
– overvågning fra oven. Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og 
Søfartsmuseet 2012, esbjerg 2013, p. 135-145.

guldberg, mette: de varer, som bonden aldrig ser? impor-
ten over Hjerting fra Holland i 1700-tallet. Sjæk’len – Årbog 
for Fiskeri- og Søfartsmuseet 2012, esbjerg 2013, p. 66-81.

guldberg, mette: anmeldelse af: alexander fenton (comp. 
& ed.) with mark a mulhern, A Swedish Field Trip to the 
Outer Hebrides, 1934 in Memory of Sven T Kjellberg and 
Olof Hasslöf. edinburgh 2012. isbn 978-1-905267-65-1.  
International Journal of Maritime History, vol XXiv, no. 2, 
december 2012, p. 330-31.

Hahn-Pedersen, morten (red.): Sjæk’len – Årbog for Fiske-
ri- og Søfartsmuseet 2012, esbjerg 2013, 204 sider.
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Hahn-Pedersen, morten: energi fra nordsøen – overblik i 
et jubilæumsår og en forandringstid, Sjæk’len – Årbog for 
Fiskeri- og Søfartsmuseet 2012, esbjerg 2013, p. 9-29.

Hahn-Pedersen, morten: esbjerg, de la pêche a la produc-
tion d’énergie offshore, marie-laure griffaton (ed.): Ports 
d’Europe – en quête de nouveaux mondes, dunkerque 2013, 
p. 182-188.

Hahn-Pedersen, morten: networking as a tool – north sea 
maritime museum network 1989-2012, robert domzal & 
barbera gostynska (eds.): 1st Baltic Sea Maritime Museums 
Seminar, gdansk 2013, p. 127-132. 

Hahn-Pedersen, morten: Havnens bankende hjerte – j. 
ring-andersen skibsværft og den sydfynske søfartshisto-
rie, artikel i profilavisen ”svendborg Havn – bevar mig 
vel”, Ugeavisen Svendborg, 6. november 2013, p. 38-39.

jensen l.f., Poulsen s.b. & svendsen j.C.: snæblen – den 
lange kamp for overlevelse. Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og 
Søfartsmuseet 2012, esbjerg 2013, p. 121-133.

jensen, l.f.: gråsælen – en solstrålehistorie i en kold tid, 
Habitat, 8, p. 32-39.

Pedersen, max: fra vadehavet til amsterdam. Sjæk’len – 
Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet 2012, esbjerg 2013, p. 
82-103.

Peltier H., baagøe H.j., Camphuysen k.C.j., Czeck r., 
dabin W., daniel P., deaville r., Haelters j, jauniaux t., 
jensen l.f., jepson P.d., keijl g.o., siebert u., Canneyt 
o.v. & ridoux v. (2013) the stranding anomaly as popula-
tion indicator: the case of harbour porpoise Phocoena pho-
coena in north-western europe. Plos one, 8 (4), e62180.

Pertoldi, C., jørgensen, b.H., randi, e., jensen, l.f., kjærs-
gaard, a., Zachos, f.e. & faurby, s. (2012) implementa-
tion of mixture analysis on quantitative traits in studies of 

neutral versus selective divergence. evolutionary ecology 
research, 14, 881-895.

schrøder Christensen, rené: stålkutterbyggeriet i danmark 
og esbjerg – og historien om et værft, der slog sig på stålet. 
Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet 2012, es-
bjerg 2013, p. 30-49.

thøstesen, Charlotte bie: Hvorfor døde hvalerne? obdukti-
on og undersøgelse af strandet grindehval og vågehval som-
meren 2012. Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet 
2012, esbjerg 2013, p. 146-161.

thøstesen C.b., baagøe H.j. & jensen l.f. (2013) stran-
dede havpattedyr i danmark 2012. beredskabet vedrørende 
Havpattedyr og Havfugle. rapport for skov- og natursty-
relsen, 2013.

Wright, a.j., maar, m., mohn, C., nabe-nielsen, j., siebert, 
u., jensen, l.f., baagøe, H.j. & teilmann, j. (2013) Pos-
sible Causes of a mass stranding of Harbour Porpoise in 
danish Waters in 2005. Plosone.

Butik, café og skibsproviantering
i cafeen har man fortsat arbejdet omkring udvikling af 
tilbud til forskellige grupper, både grupper som ønsker at 
afholde møder i huset, grupper som ønsker at formidling 
i forbindelse med besøg af museet og gruppen af mere fa-
miliemæssig karakter, som kombinerer et besøg på museet 
med et arrangement i cafeen.

Bygninger
Årets største opgaver i relation til museets bygningsmasse 
var gennemførelsen af den omfattende renovering af sæla-
riet og arbejdet med udbud af projektet om opførelse af en 
ny vadehavspavillon i tilknytning til sælariet.

sælarieprojektet forløb nogenlunde planmæssigt frem til 
marts, hvor en streng frost satte ind. frosten medførte en be-
tydelig forsinkelse i såvel støbe- som coatingarbejde, hvilket 
betød, at både den oprindeligt planlagte åbning i maj og ud-
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Glimt fra sælarierenoveringen, status primo juni. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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sendelse af en profilavis om det nye sælarium måtte udsky-
des. ved at arbejde parallelt med en række opgaver i den af-
sluttende etape, lykkedes det imidlertid at reducere tidstabet, 
således, at den officielle åbning med en måneds forsinkelse 
kunne finde sted 20/6 med deltagelse af HkH Prins joachim. 

sideløbende med sælarieprojektet blev den kommende 
vadehavspavillon gjort klar til udbud og licitation efter, at 
projektets samlede finansiering var kommet på plads med 
velvillig støtte fra a.P. møller fonden (8 mio. kr.), det 
obelske familiefond (1 mio. kr.), esbjerg fonden (1 mio. 
kr.), lida og oskar nielsens fond (600.000 kr.) og Claus 
sørensens fond (400.000 kr.).

entreprisen tilfaldt k.g. Hansen, og byggeriet startede 
uge 45 med forventelig åbning af det nye anlæg i foråret 
2014. 

ud over disse to tidkrævende opgaver har museet i løbet 
af foråret og sommeren gennemført en række mindre tiltag.

i foråret indgik museet aftale med firmaet XYZ ApS om 
at etablere en 13,5 m lang og 3,5 m bred overdækning af 
spisepladser ved legepladsen i frilandsudstillingen. det har 
længe været et stort ønske fra vore mange gæster især fra 
skoler og institutioner at have mulighed for at kunne spise 
deres mad udenfor. desuden er der lagt ny beton foran båd-
magasinet, og bjergebådskuret er blevet omfuget.

i forbindelse med esbjerg kommunes bevilling til ind-
dragelse af lokalerne i det tidligere skalling laboratorium 
er der etableret tyverialarm i disse lokaler og samtidig er 
betjeningspanelerne i hele museet udskiftet.

overtagelsen af skalling laboratoriet har givet fiskeri- 
og søfartsmuseet en række nye muligheder, der indgår som 
element i et nyt projekt med titlen ”mod år 2018”. der er 
tale om et kombineret bygge- og udstillingsprojekt, der skal 
føre museet frem mod 50-års jubilæet i 2018. foruden in-
tegrering af østfløjen (det tidligere skalling laboratorium) 
består ”mod år 2018” af en række projekter – en ny offsho-
reudstiling, en ny kombineret fiskeri- og søfartsudstilling, 
en ny hvaludstilling og et nyt auditorium samt renovering 
af undervisnings- og særudstillingslokaler – der skal rea-
liseres i den rækkefølge, der kan rejses penge til dem. til 
hvert projekt blev der i februar nedsat en arbejdsgruppe med 

en tovholder, der frem til oktober 2013 skulle udarbejde et 
groft planmateriale for projektet. Herefter blev der foreta-
get en prioritering af projekternes rækkefølge i forhold til 
udarbejdelse af endeligt præsentationsmateriale i løbet af 
perioden 2013-2015. i takt med færdiggørelsen igangsættes 
fundraising og realisering af enkeltprojekterne. til udvik-
lingsarbejdet blev der bevilget 300.000 kr. fra esbjerg kom-
munes vækstfremmepulje. Hele projektet skal medvirke til 
at realisere den vision for museet, der er opstillet i arbejds-
plan 2011-14: 

Fiskeri- og Søfartsmuseet vil arbejde hen imod på sit 50-
års jubilæum i 2018 inden for sit fagområde at fremstå som 
et moderne, nyrenoveret museum, der inden for alle felter 
lever op til museumslovens krav til god museumsdrift.

Bestyrelse
i henhold til de i 2012 trufne beslutninger om overgang til 
nye vedtægter for henholdsvis museum og museumsfor-
ening blev den i 2012 valgte bestyrelse for museet siddende 
frem til årsskiftet 2013/2014, hvor en ny bestyrelse sam-
mensat efter de nye vedtægter for fiskeri- og søfartsmu-
seet skulle tiltræde. bestyrelsen med bestyrelsesformand 
erik Clausen i spidsen afholdt i 2013 fire møder, inden erik 
Clausen efter 20 år på formandsposten ved årsskiftet kunne 
lave overgangsforretning med formandskabet for den nye 
bestyrelse. der skal her lyde en varm tak til erik Clausen og 
museets bestyrelse frem til årsskiftet 2013/2014 for en solid 
og målrettet indsats gennem alle de mange år.

museumsforeningens første generalforsamling efter de 
nye vedtægter blev afholdt 23/4 2013. På generalforsamlin-
gen skulle vælges syv medlemmer til museumsforeningens 
bestyrelse, heraf fire medlemmer for to år og tre medlem-
mer for et år. de fire valgt for to år blev erik Clausen, knud 
jager andersen, john frikke og erik bonde Pedersen, mens 
de tre valgt for et år blev ole busch, thyge jensen og Per 
Holm. som suppleanter valgtes karen boel madsen og jep-
pe borg. efterfølgende blev fire medlemmer af foreningens 
bestyrelse udpeget til at sidde i museets nye bestyrelse fra 1. 
januar 2014; knud jager andersen, Per Holm, john frikke 
og erik bonde Pedersen. 
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i løbet af efteråret 2013 faldt udpegningerne af fiske-
ri- og søfartsmuseets nye bestyrelse på plads. bestyrelsen 
fik følgende sammensætning: niels Wichmann (danmarks 
fiskeriforening), tom elmer Christensen (danske Havne) 
Per jørgensen (europas maritime udviklingscenter), mor-
ten meldgaard (naturstyrelsen), verner andersen (olie gas 
danmark), jørgen ahlquist og tommy noer (esbjerg kom-
mune), knud jager andersen, john frikke, Per Holm og 
erik bonde Pedersen (museumsforeningen) og søren by-
skov (personalerepræsentant). 10/1 2014 konstituerede den 
ny bestyrelse sig med knud jager andersen som formand 
og verner andersen som næstformand. 

Fast personale
museets faste stab talte i 2013 64 personer fordelt på 19 per-
soner ansat på fuldtid, fem på deltid og 40 på timelønsbasis. 
ud over den faste stab havde museets i 2013 tilknyttet otte 
beskæftigelsesansatte og to projektansatte medarbejdere.

medarbejdernes fordeling på afdelinger var som følger:
Direktion: museumsdirektør morten Hahn-Pedersen (histo-
riker/Cmrs).
Forsknings- og samlingsafdeling: afdelingsleder mette 
guldberg (etnolog/Cmrs), ronni rix back (cand. mag), sø-
ren byskov (etnograf/Cmrs), richard bøllund (historiker), 
bente siff Hansen (registreringsmedhjælper), gert lykke 
jensen (skibstømrer), lasse fast jensen (biolog/Cmrs), ole 
mølgaard (skibstømrer), Charlotte bie thøstesen (biolog). 
Formidlingsafdeling: afdelingsleder ragnhild skov (biolog),  
mogens bjerrum (fiskeskipper), niels Chr. børsmose (fiske 
skipper), karin brydsøe dammark (formidlingsmedhjælper), 
steen franch (rebslager), frede thormod Hansen (formid- 
lingsmedhjæl per), asbjørn Holm (museumspædagog), lou-
ise jensen (formidlingsmedhjælper), gunnar jakobsen (vod-
binder), niels knudsen (udstillingstekniker), niels lassen 
(fiskeskipper), Claus smedegaard (udstillingstekniker), kir-
sten stidsholt (naturvejleder), Preben vækild (fiskeskipper).
Publikumsafdeling: afdelingsleder mette Christensen (turist- 
økonom), benthe backs (billet/kiosk), mette mærsk Clau-
sen (billet/kiosk), Christoph Herb (billet/kiosk), Charlotte 

n. Hansen (billet/kiosk), elsebeth jensen (billet/kiosk), sid-
sel jensen (billet/kiosk), lotte josefsen (billet/kiosk), kir-
stine loklindt (billet/kiosk), anne kirstine møller-madsen 
(billet/kiosk), birgitte nielsen (billet/kiosk), nynne over-
lund (billet/kiosk), kasper H. Pedersen billet/kiosk), Hanne 
mette Petersen (billet/kiosk), line Poulsen (billet/kiosk), 
trine tarp (billet/kiosk), Christine a. bendtsen (café), lou-
ise a. bendtsen (café), didde Christiansen (café), mads di-
nesen (café), Heidi Hammer (café), nanna Hindborg (café), 
kim mose jakobsen (café), ditte rode juhl (café), Pernille 
kragh (café), silke madsen (café), ida nielsen (café), lasse 
b. nielsen (café), nives emma nielsen (café), jannik W. 
Petersen (caféleder), Claudia bang simonsen (café), frede-
rikke sjölund (café), Caroline Helt thinning (café), mai-
britt thøgersen (café), anita tørnæs (café). 
Drifts- og administrationsafdeling: afdelingsleder lisbet 
drangsfeldt (civiløkonom), jon borg (frilandsmedhjælper), 
richard bretschneider (akvarieassistent), annesofie Chris- 
tensen (akvarieassistent), bente møller Christensen (akva-
rieassistent), sara Christensen (akvarieassistent), erling 
eriksen (frilandsmedhjælper), michael frandsen (akvarie-
tekniker), arne jakobsen (frilandsleder), linda jørgensen 
(rengøringsassistent), rené mærsk (akvarietekniker), ole 
alex Paulsen (akvarieassistent), flemming mærsk Pedersen 
(akvarieassistent), arne sørensen (akvariemester), jacob 
Waldemar (akvarieassistent).

arbejdet ved forskningsenheden Cmrs omfattede for-
uden museets forskere seks ansatte ved syddansk universitet.

frilandsafdelingens arbejdende værksteder blev drevet 
af cirka et halvt hundrede frivillige. Herudover varetages 
nogle få specifikke museale opgaver af frivillige.  

1/2 markeredes morten Hahn-Pedersens 25-års jubilæ-
um som direktør for fiskeri- og søfartsmuseet ved en vel-
besøgt reception.

i april fratrådte nives emma nielsen som køkkenassi-
stent ved Café fimus efter syv års ansættelse for at starte på 
en videregående uddannelse. i samme måned tiltrådte kim 
mose jakobsen, der er uddannet kok, ved Café fimus.

grundet sygdom fratrådte ole alex Paulsen ved udgan-
gen af maj et skånejob ved akvariet, og i stedet blev ansat 
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flemming mærsk Pedersen, som ligeledes i skånejob til-
trådte primo august.

i marts blev museumsdirektør morten Hahn-Pedersen 
tildelt dannebrogsordenen, og i september modtog akva-
riemester arne sørensen den kongelige fortjenstmedalje 
i sølv for 40 års ansættelse ved fiskeri- og søfartsmuseet.

Besøgstal og økonomi
fiskeri- og søfartsmuseet blev i 2013 besøgt af omkring 

117.600, hvilket var en fremgang på ca. 4.600 gæster i for-
hold til 2012. det var glædeligt at konstatere, at den nedgå-
ende besøgstrend siden 2007 nu blev brudt. med åbningen 

af den nye vadehavspavillon er der begrundet håb om, at 
udviklingen vil fortsætte i positiv retning.
 i forhold til besøg og økonomi var det allerede fra starten 
klart, at 2013 kunne byde på temmelig betydelige udfordrin-
ger i forbindelse med såvel sælarierenovering som estime-
rede besøgstal efter sælariets åbning. grundet stærk frost i 
marts og april blev åbningen af det nye sælarium forsinket, 
og en lang og varm sommer holdt potentielle gæster ude på 
sommerlandets strande. resultatet var manglende indtægter 
i højsæsonen. til gengæld kunne vi glæde os over en formi-
dabel efterårssæson, som redede det hele hjem til en samlet 
balance på fiskeri- og søfartsmuseets årsregnskab for 2013.

Museets tidligere inspektør, Svend Tougaard, taler ved receptionen i anledning af Morten Hahn-Pedersens 25-års jubilæum som Fiskeri- og 
Søfartsmuseets direktør. Foto: Brian Kristensen. 
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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 

ABB udvikler og servicerer energioptimerende produkter 
og løsninger til offshore-industrien.

KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS - ESBJERG - AALBORG

HOTEL I CENTRUM
Aalborg

GERMANY

Odense
Ørestad

QUICK ONLINE BOOKING:
WWW.CABINN.COM

København

P
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VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
Sædding Ringvej 13 . 6710 Esbjerg V .  Tel 76 11 81 00 . VIKING@VIKING-life.com .  www.VIKING-life.com

Hvert liv tæller... Hvert liv tæller... Hvert liv tæller... 
Fiskerne er næsten forsvundet fra Esbjerg, men VIKING, hvis navn er forbundet med sikkerhed, består.

Som global markedsleder indenfor den maritime branche, har vi eroberet verdenshavene. For fiskere, 
søfolk, passagerer på skibe, offshore arbejdere, sejlsportsfolk, fritidssejlere, helikopterpiloter, ja alle, 
der færdes på eller over havet, gør VIKING en indsats for sikkerheden. 

Du kan se VIKINGs store udvalg af sikkerhedsløsninger på www.VIKING-life.com.Du kan se VIKINGs store udvalg af sikkerhedsløsninger på www.VIKING-life.com.
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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

Kvaglundvej 89
DK-6705 Esbjerg Ø

www.roedgaards.dk

Kvaglundvej 89  ·  6705 Esbjerg Ø
Tlf. 79 14 07 00  ·  Fax 79 14 07 01

www.scanoffice.dk 

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
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Sammen skaber vi løsninger
Blue Water Shipping er din lokale ekspert i transport og logistik, og vi vægter den 
personlige kontakt til vores kunder højt.

Blue Water Shippings erfarne og kompetente medarbejdere sikrer dig tryghed og kvalitet i hele 
transportfasen, og vi tilpasser naturligvis vores løsninger til dine varer, dit marked og dine behov. 

Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.dk
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DFDS.DK

ESBJERG-HARWICH

87x84_DFDS EH_2014.indd   1 10/01/14   14.13

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
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Maersk Oil
I mere end 40 år har Maersk Oil produceret olie og gas fra 
den danske del af Nordsøen. der er fortsat masser af olie 
og gas tilbage i undergrunden, men den bliver sværere 
at indvinde. Fremtidens opgaver kræver højteknologiske 
løsninger - har du lyst til at være med?

Maersk Oil har brug for flere medarbejdere til at indvinde olien og gassen i den danske Nordsø. 
Hvis du har lyst til en karriere i en organisation med personlige og faglige muligheder, så læs mere 
på www.maerskoil.com.

Maersk Oil: The natural upstream oil and gas partner, navigating complexity, unlocking potential.

Maersk Oil leder
efter nye kollegaer
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En spændende verden hvor farven har en anden lyd!

PE offset A/S 
DK-6800 Varde 
Tlf. 76 95 17 17 
www.peoffset.dk
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El- og automation
Ventilation og køling
VVS
Facilities Management
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Telecom, Højspænding
og Infrastruktur
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Olie & Gas
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YIT A/S
www.yit.dk

Intelligente
løsninger
bygger på 
erfaring

fadderannoncer07.indd   5 17-03-2008   10:10:12

SAFETY & SUPPORT AT SEA

ESVAGT A/S

Adgangsvejen 1

DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 33 98 77 00

Telefax: +45 33 98 77 05

www.esvagt.com

SAFETY & SUPPORT AT SEA
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CERTEX A/S
Afdeling Peter Harbo 
Olievej 4
DK-6700 Esbjerg
Tlf.:  +45 75 13 08 44
Fax: +45 75 13 07 35
www.certex.dk
salg@harbo.dk

Afdeling Peter Harbo

DK-6700 Esbjerg
Tlf.:  +45 75 13 08 44
Fax: +45 75 13 07 35
www.certex.dk
salg@harbo.dk

OFFSHORE • MARINE • LØFTEUDSTYR

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

When experience 
is a fact – safety 
comes naturally

WWW
.DANB

OR.DK

180

http://www.certex.dk/
mailto:salg@harbo.dk
http://www.danbor.dk/


Sikkerhedsudstyr Handsker
Arbejdstøj Fodtøj

www.csgruppen.dk

Henning g. Kruse Holding A/s
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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

TripleNine Group A/S er en fusion mellem danske 
TripleNine A/S og norske Vedde AS og består af TripleNine A/S og norske Vedde AS og består af 
produktions-, handels- og salgsselskaber i Danmark, 
Norge, Chile, Kina, Sydafrika og Mauretanien.

Selskabernes kernekompetencer omfatter udvikling, 
fremstilling og afsætning/salg af fiskemel og –olie som 

foderingrediens til markedssegmenterne: 
Akvakultur, agrikultur, petfood, samt fiskeoliekapsler.Akvakultur, agrikultur, petfood, samt fiskeoliekapsler.

Gruppen har aktiviteter i mere end 40 lande verden over. 
Omtrent 250 medarbejdere af forskellig nationalitet, er 
beskæftiget på 4 kontinenter. 
TripleNine Group A/S har hovedsæde i Esbjerg.

verden er vores forretningsområde 
       - Det kræver styrke og ansvar

triPLenine-groUP.com
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ESBJERG FISKESKIPPERFORENING

AQUA-TEKNIK A/S
Saltvandsanlæg Vandmiljø i akvarier og zoo
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Salg & service af ventiler og aktuatorer
Oddesundvej 5 . 6715 Esbjerg N

www.valtor.dk  ∙  Tlf. 7514 4411
24 timers service ∙ 7 dage om ugen

Tjæreborgvej 184   6731 Tjæreborg   tlf. 70 27 52 42   email@tjaereborg-maler.dk
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Oddesundvej 1 · 6715 Esbjerg N · 76 10 11 12
www.rosendahls.dk

Bag enhver god bank står
en tilfreds kunde
Handelsbanken har de mest tilfredse privatkunder og erhvervskunder*. 

Vil du høre hvorfor? Så giv os et ring eller kig indenfor.

Stormgade 65 / tlf. 4456 4900 / handelsbanken.dk/esbjerg*Ifølge EPSI 2013

Ferskrøget laks 
for kendere ...

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
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Follow us!
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Tlf. +45 75 13 88 55 · info@naajaq.dk

Seafresh...Seafresh...

Med fanøfærgen fra  
esbjerg på kun 12 Min.
bil + 9 personer tur/retur, fra

dkk 300,-

Færgen sejler til dejlige øer i  
Danmark — i dag er det Fanø.

www.faergen.dk/fanoe
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Benny Boysen  (f. 1944):
tidligere museumsleder. efter uddannelse på statens sømandsskole i frederikshavn og nogle år til søs uddannet som lærer. 
1976-1987 leder af struer museum derefter redaktør og forfatter med eget lokal- og kulturhistorisk forlag. Har publiceret 
en række artikler med maritime emner – væsentligst fra limfjordsområdet. arbejder specielt med opbygning af samling om 
danske skibsportrætter.

Søren Byskov (f. 1964):
etnograf/historiker, ph.d. i 1995 undervisningsassistent ved aarhus universitet. 1995-1996 projektansat som forsker ved 
grindsted-vorbasse museum. siden 1996 ansat ved fiskeri- og søfartsmuseet/Center for maritime og regionale studier*, fra 
2001 inspektør ved museets kulturhistoriske afdeling og fra 2010 desuden seniorforsker. Har publiceret bøger og artikler om 
regional udvikling, særligt inden for temaet dansk fiskeri og kystkultur.

Richard Bøllund (f. 1972):
Historiker, 2000-2001 vikarierende museumsinspektør ved fiskeri- og søfartsmuseet, fra 2001 videnskabelig medarbejder ved 
fiskeri- og søfartsmuseet og desuden ansat på esbjerg byhistoriske arkiv som konsulent for sydvestjyske arkiver. medforfat-
ter og redaktør af lokalhistoriske bøger og forfatter til artikler med emner inden for fiskeri- og søfartsmuseets arbejdsfelt.

John Frederiksen (f. 1948):
læreruddannet, 1977-78 frivillig i vildtforvaltningens kystsikringsarbejde på jordsand. 1978-86 ansvarlig for opbygningen 
af vadehavsudstillinger i v. vedsted, ved vidåslusen og blåvandshuk og 1982-86 leder af WWf’s danske vadehavssekretariat. 
fra 1987 leder af fredningskontoret i ribe amt og fra 1994 leder af sekretariatet i amternes vadehavssamarbejde. 2007-11 
dansk koordinator i det dansk-tysk-hollandske regeringssamarbejde om vadehavet.  

Mette Guldberg (f. 1959):
etnolog/historiker, ph.d. 1990-1994 museumsinspektør ved ølgod museum. fra 1994 inspektør ved fiskeri- og søfartsmuseet 
og fra 1998 desuden forsker (siden 2002 seniorforsker) ved Center for maritime og regionale studier*. siden 2007 leder af 
museets forsknings- og samlingsafdeling. forfatter til artikler og bøger vedrørende maritimhistorie, vadehavets kulturhistorie 
samt kulturmiljø og kulturarv.

Morten Hahn-Pedersen (f. 1956):
Historiker/kunsthistoriker, 1983-88 museumsinspektør ved svendborg museum. fra 1988 museumsdirektør for fiskeri- og 
søfartsmuseet, saltvandsakvariet i esbjerg og siden 1994 desuden seniorforsker ved Center for maritime og regionale stu-
dier*. Har publiceret en række artikler og bøger om nyere dansk maritim og politisk historie – herunder om offshoreaktivite-
terne på den danske del af nordsøen.

Asbjørn Holm (f. 1972): 
lærer fra ribe statsseminarium med biologi og geografi som linjefag. ansat på sønderrisskolen, esbjerg 2002-06. ansat som 
museumsformidler ved fiskeri- og søfartsmuseet siden 2006. formand for biologilærernes faglige forening biologforbundet 
siden 2009. forfatter til en række artikler om forskellige fagdidaktiske og naturvidenskabelige emner.
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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 færøerne. fra 2008 naturhistorisk museumsinspektør ved fiskeri- og søfartsmuseet 
og forsker ved Center for maritime og regionale studier*. Har publiceret en række artikler om genetik og fysiologi hos bl.a. 
fisk og udgav i 2011 bogen Sælernes Univers. 

Ole Mortensøn (f. 1947):
Historiker/etnolog, 1978-2009 museumsinspektør ved langelands museum med ansvar for udstillings-, indsamlings- og regi-
streringsarbejdet. Har ved siden af disse opgaver udfoldet en betydelig forskningsvirksomhed og er forfatter til en lang række 
artikler og bøger – ikke mindst om maritimhistoriske emner.

Max Pedersen (f. 1961):
antropolog, mag.scient. selvstændig forsker og forfatter til flere bøger og forskningsrapporter især om boligforhold. Har si-
den 2009 gennemført omfattende arkivstudier i Holland om udvandringen fra danmark til den nederlandske republik i tidlig 
moderne tid og skrevet flere artikler herom. bidrog i 2013 med en artikel i sjæk’len, der beskrev migrationen fra vadehavet 
til amsterdam. 

Holger Munchaus Petersen (f. 1942):
fhv. tolder, opbyggede toldmuseet (siden told-skat museet) og var leder af samme 1979-2004. forfatter til en lang række 
maritime artikler og bøger, hvoraf flere, bla. Danske dampskibe 1819 – 1870 og Frem af Søvejen er udkommet på fiskeri- og 
søfartsmuseets forlag.

Søren Brandt Poulsen (f. 1980)
biolog, cand.scient., fra aarhus universitet. ansat ved fiskeri- og søfartsmuseet som forskningsassistent 2009-2010. fra 
2011 ph.d. stipendiat på institut for biomedicin ved aarhus universitet. arbejder med nyrefysiologi og har derudover publi-
ceret en række artikler om bl.a. adfærd og fysiologi hos fisk.

Jon Christian Svendsen (f. 1975)
biolog, ph.d. i 2010 ansat som post doc. ved university of minnesota i usa og 2011-2013 ansat som post doc ved fisheries 
and oceans i Winnipeg, Canada. arbejder nu ved university of Porto (Cimar) i Portugal. Har publiceret en række artikler om 
fiskeadfærd og fiskefysiologi, bl.a. anadrome fisks vandringsadfærd, aerob og anaerob metabolisme samt svømmefysiologi 
og habitatudnyttelse.

Frans Thuijs (f. 1942):
frans thuijs har studeret jura ved universiteit amsterdam  og har en masteruddannelse i historie fra  universiteit utrecht. 
Han er ph.d. fra vrije universiteit amsterdam, hvor han skrev en afhandling om retssagen mod den berygtede forbryder jakob 
frederick müller, der var en kriminel indvandrer fra königsbergen og virksom i begyndelsen af 1700-tallet. Herudover har 
frans thuijs gennemført omfattende retshistoriske studier af forholdene i amsterdam i tidlig moderne tid.

*Center for maritime og regionale studier (Cmrs) blev etableret af fiskeri- og søfartsmuseet i 1994 i samarbejde med aarhus 
universitet. siden 2000 er Cmrs drevet på 50/50-basis i samarbejde mellem fiskeri- og søfartsmuseet og syddansk universitet.
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