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med denne udgave har Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg nået sin 27. årgang, siden 
initiativet blev søsat i 1988. en den gang nyetableret kreds af ”faddere” for museet sikrede økonomien bag udgivelsen af 
årbogen. det har været tilfældet lige siden, og min første tak går derfor til ”fiskeri- og søfartsmuseets faddere”, hvoraf flere 
har været med helt fra årbogens start.

siden 1988 har undertegnede haft fornøjelsen af at stå for redaktionen af årbogen, men med nærværende udgave slutter 
min tørn, idet jeg i maj 2015 går af som direktør for fiskeri- og søfartsmuseet efter 27 spændende år på posten. jeg vil gerne 
benytte lejligheden til at rette en hjertelig tak til museets bestyrelse og medarbejdere for et berigende, engageret og målrettet 
samarbejde gennem alle de mange år. en tilsvarende velment tak til bevilgende myndigheder, styrelser, forvaltninger, er-
hvervsliv, fonde, sponsorer, dagspresse og kolleger i ind- og udland for godt samarbejde og fornem opbakning bag fiskeri- og 
søfartsmuseet. jeg er stolt af de resultater, som vi sammen nåede, og jeg ønsker museets bestyrelse, medarbejdere og samar-
bejdspartnere god vind på den videre færd.

Hovedlinjerne for de nærmeste års udvikling blev lagt i 2014, hvor museets bestyrelse udstak de overordnede linjer for en 
ny strategi og vedtog en detailleret arbejdsplan for årene 2015-2018. i 2014 kunne museet indvie en ny vadehavspavillon samt 
et formidlingsbassin, og de første deletaper af et 2018-projekt blev færdiggjort til præsentation for fonde og sponsorer. en top-
karakter i kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet var også blandt årets mange positive resultater. Herom kan man læse 
nærmere i den beretning om det forgangne år, der sammen med i alt ni artikler fra museets arbejdsfelt udgør dette års årbog.
afslutningsvis tak til årbogens bidragydere – og god fornøjelse med læsningen.

     Morten Hahn Pedersen
     Museumsdirektør

Forord
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Vadehavets nordligste havn
Hjerting som havneby i 1600-1700-tallet

Af Mette Guldberg

Når man besøger Ribe, er Skibbroen en af de uomgængelige 
seværdigheder på linje med Domkirken, Slotsbanken og de 
hyggelige gader og stræder. Skibbroen vidner om dengang, 
Ribe var en søfartsby, og skibe bragte varer fra nær og fjern 
til byen. Men Ribe var ikke den eneste havn i området. Langs 
den øvrige Vadehavskyst lå der tidligere mange småhavne 
og ladesteder, men da de ofte var uden de store havneanlæg, 
er der ikke er nogen fysiske anlæg til at minde om deres 
eksistens. En af disse forsvundne havne er Hjerting nord for 
Esbjerg. I dag er Hjerting en forstad til Esbjerg, men i 1600- 
og 1700-tallet var Hjerting en af de mest betydningsfulde 
havne ved Vadehavet. Desuden var Hjerting den nordligste 
større havn ved det Vadehav, der strækker sig fra Danmark 
over Tyskland til Holland, og som i 2014 blev udnævnt til 
Verdensarvsområde.1

Hjerting vokser frem
igennem middelalderen var ribes havn dominerende i den 
nordlige del af vadehavsområdet. den gamle by havde rød-
der tilbage til 700-tallet, hvor der blev anlagt en handels-

plads ved ribe Å, og gennem århundreder fungerede ribe 
som transithavn mellem øst og vest. i løbet af middelalderen 
kom der imidlertid flere byer til ved vadehavskysten. de op-
stod typisk, hvor det var muligt at passere en å, når man rej-
ste nord-syd over land, og hvor det samtidig var muligt at nå 
havet, hvis man sejlede mod vest. Åen fungerede som en na-
turhavn, hvor skibene kunne ligge beskyttet et stykke oppe 
ad åen væk fra selve kysten. de største byer blev med tiden 
købstæder, der fik privilegium på at drive handel, håndværk 
og søfart. således opstod tønder syd for ribe, og nord for 
ribe opstod varde, som blev Hjertings nærmeste købstad 
og afgørende for stedets udvikling. varde var opstået som 
en vadestedsbebyggelse i 1100-tallet, men det vides ikke, 
hvornår byen fik købstadsprivilegier – kun at de blev be-
kræftet i 1442. afgørende for søfarten i vadehavet var de 
dyb, ad hvilke man kunne passere mellem øerne, når man 
skulle sejle fra nordsøen og ind til vadehavskysten. Her i 
den nordligste del af vadehavet var det grådyb, man benyt-
tede, og derfor finder man også undertiden området omtalt 
som grådyb Havn.2 
 et af formålene med at give købstæderne privilegium til 
at drive søfart var at myndighederne ville sikre, at der blev 
betalt told af ud- og indførte varer. det havde man bedre 
kontrol over, når antallet af steder, hvorfra der udskibe-
des varer, var begrænset. imidlertid kunne det af praktiske 
grunde være nødvendigt også at benytte andre steder end 
købstadens havn til at laste og losse skibene. det skete ved 
ladestederne, hvoraf der var en del i vadehavsområdet. 

Hjerting i 1760’erne. Fra: Pontoppidan: Den Danske Atlas V, 2, 
1769. Numrene henviser til: 1. Fanø. 2. Gabet hvor indsejlingen er, 
kaldet Grådyb. 3. Langlibjerge. 4. Skallingen. 5. Havnen. 6. Tranko-
geriet. 7. Vejen til Varde. 8. Indsejlingen til Fanø Havn. 9. En evert 
som sejler ind ad Myretue-Bugt. 10. Hjørnet hvor skibene ligger, 
når de er ladede og klar til at udgå. 11. Nordby på Fanø. 12. Hjelm-
dybet. 13. Hobo Dyb. 14. 3 på havet sejlende fiskerbåde fra Fanø.
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toldstederne var juridisk knyttet til købstæderne, men der 
var ofte udstationeret toldere ved ladestederne.  
 vardes ladesteder blev i 1554 under ét omtalt som ”by-
ens havne”, og i en forordning af 1591 blev det specificeret, 
at byens havne udgjordes af sønderside, skallingkrog, ves- 
terside og Hjerting.3 af disse er det kun Hjerting, der endnu 
er at finde på landkortet. sønderside lå der, hvor halvøen 
skallingen afgrænses mod nord af Havnegrøften, som mar-
kerer den gamle kystlinje mellem Ho og oksby, skalling-
krog lå lidt vest for sønderside i læ bag en lille landtange, og 
vesterside lå på kysten nord for blåvandshuk.  senere blev 
også janderup og Ho vigtige ladesteder for varde. 
 som ved de fleste andre ladesteder var der ikke noget 
egentlig havneanlæg ved Hjerting.  de fladbundede skibe 
sejlede tæt ind mod kysten, når det var højvande, og kunne 
lå ligge på den tørlagte vade, når det blev ebbe. ved Hjerting 
var der en fin, fast grund på vaden, så vognene let kunne 
køre ud til skibene og laste og losse.4 Hjerting fungerede 
især som vardes udførselshavn for stude, og derfor blev der 
i 1554 oprettet et toldsted i Hjerting. det varede imidlertid 
kun til 1591, hvor toldstedet blev lukket igen, fordi hele for-
toldningen blev koncentreret i ribe.5 Hjertings befolkning 
var også fiskere, og man kan se, at de deltog flere steder i 
områdets fiskeri.6 

Vardes toldsted flyttes til Hjerting 
i begyndelsen af 1600-tallet var ribe stadig den domine-
rende havn i det danske vadehavsområde, men i løbet af 
århundredet mistede den betydning, og vardes søfart blev 
en alvorlig konkurrent til ribe. varde kæmpede dog med 
nogle af de samme problemer som ribe, nemlig at sejlad-
sen fra kysten op ad åen til byen blev besværligere på grund 
af skibenes voksende størrelse kombineret med de gentagne 
stormfloder, der var med til at sande åerne til. derfor blev 
varde i stigende grad betjent af lægtere, dvs. mindre både, 
der efter omladning transporterede varerne op og ned ad åen 
mellem de store skibe og købstaden.7 som følge af denne ud-
vikling fungerede ladestederne i stigende grad som havn for 
varde, og blandt dem var Hjerting den mest betydningsfulde. 
 en af de største stormfloder, området har oplevet, og 

som kan have medvirket til at besværliggøre sejladsen op 
ad åen, var stormfloden i oktober 1634. vi har ingen beret-
ninger om, hvordan stormfloden oplevedes i Hjerting, men 
at dømme efter de skader, stormfloden anrettede i omgi-
velserne, må det have været en voldsom oplevelse også for 
Hjertingboerne. fra sneum omkring 20 km længere nede ad 
kysten berettedes der om, hvordan beboerne måtte springe 
så godt som nøgne ud af deres senge og kun med nød og 
næppe reddede livet. 8 sønderside vest for Hjerting blev helt 
ødelagt, og ved samme storm blev en tange revet løs fra fast-
landet og dannede øen langli. først i århundrederne efter 
denne storm opbyggedes landtangen skallingen, som i dag 
danner læ for langli.9

Mejers kort over Vadehavet ca. 1650. Længst mod nord Ho og 
Hjerting (Gjetting) på hver sin side af Ho Bugt og Fanø syd for 
Grådyb (Growtieff).
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 1634, samme år som stormfloden hærgede kysten, gav 
kongen borgmesteren og borgerne i varde lov til at afmærke 
indsejlingen gennem grådyb til varde ved hjælp af en søtøn-
de og kaber for at hjælpe de søfarende. kaber er sømærker, 
senere også kaldet båker.10 til gengæld for at udføre afmærk-
ningen, måtte borgerne i varde opkræve tønde- og kab-pen-
ge, på samme måde som borgerne i ribe i 1545 havde fået 
ret til med hensyn til riber dyb.11 afmærkningen blev dog 
ikke etableret, og først da flere skibe var strandet på den ny-
dannede sandbanke smørsand, fik en ny varde-borgmester 
tilladelsen i 1688, og afmærkningen blev etableret.12

 Hjerting var stadig et forholdsvis lille sted. i 1662 var 
der fire gårde, hvoraf de tre ejedes af kronen, mens den fjer-
de tilhørte ribe domkapitel. mens kronens gårde svarede 
byg, rug og svin som landgilde, betalte kapitlets gård også 
fisk – en halv tønde høsthvilling – som landgilde. Yderligere 
var der 13 huse, hvis beboere formodentlig har ernæret sig 
ved en blanding af landarbejde, fiskeri og søfart. i 1683, da 
der blev lavet opmåling til Christian den femtes matrikel, 
var der otte gårde, syv huse med jord og 26 huse uden jord, 
og tallene giver et fingerpeg om den vækst, der fandt sted i 
disse år. udviklingen hang sammen med, at varde i 1651 
havde fået sin stilling som toldsted og dermed eksporthavn 
tilbage, og at en væsentlig del af denne eksport gik over 
Hjerting. Ydermere blev det i 1680 tilladt at fortolde stude 
direkte ved landingsstedet i Hjerting.13

 i 1688 fik beboerne i Ho, oksby og Hjerting privilegium 
på den sejlads, de gennem et par århundreder havde tiltaget 
sig. ved åbent brev af 28. juli fik de tilladelse til ”ved Sei-
ladsen og Søen at søge dere Næring, saa og med deres smaa 
Fartøi deres Fiske og Vare til fremmede Steder henføre og 
sælge, hvor de bedst vilde og kunne”. dog skulle de selv-
følgelig betale told af varerne.14 skipperne fik således ret 
til at drive udenlandsk handel uden om købstæderne, hvil-
ket ellers var købstædernes privilegium. ikke mærkeligt, at 
ordningen mødte massiv modstand fra vardes købmænd.15  
i 1692 var trafikken på Hjerting blevet så stor, at man sim-
pelthen flyttede varde toldsted til Hjerting. 
 ved slutningen af 1600-tallet var Hjerting således godt 
på vej til at blive en driftig havn med omkring en snes hjem-
mehørende fartøjer, eksport af landets produkter, stude, fisk, 
korn og jydepotter, og import af en lang række fremmede 
produkter, bl.a. krydderier, tekstiler og byggematerialer.16 
med den stigende trafik var der også brug for et sted at få 
noget at spise og drikke, og i slutningen af 1600-tallet fik en 
mand ved navn engelstoft tilladelse til at oprette et værts-
hus.17 

Områdets største havn 
1700-tallet blev for alvor Hjertings storhedstid. Hjerting 
var blevet den mest betydningsfulde havn på den danske 
vadehavskyst, mens ribe i 1730’erne kun havde et enkelt 
skib tilbage. Hjerting lå beskyttet bag fanø og langli og 
havde dermed en sikker ankerplads, hvor man til de fleste 
tider kunne laste og losse.18 imidlertid var der ikke læ nok 
ved Hjerting til, at skibene kunne ligge i vinterhavn her. til 
dette formål benyttedes i stedet nordby på fanø, hvor de 
kunne ligge i læ af landet og finde beskyttelse mod uvejr 
og drivis.19 
 der er ikke fordi antallet af skibe var steget voldsomt i 
Hjerting. antallet af skibe i 1731 var det samme som i 1671, 
nemlig 19. men til gengæld var størrelsen af skibene vokset, 
sådan at den samlede tonnage var mere end tredoblet – fra 
knap 50 læster til knap 160 læster.20 ligesom i 1600-tallet 
benævntes fartøjerne stadig smakker, skuder og både, men 
der var også kommet andre typer til: snekke, galiot og pinke. 

Hjemmehørende skibe ved Varde Toldsted 1671

 2 smakker  á 5 læster
 1 smakke  á 4 læster
 1 smakke  á 3 læster
 3 skuder  á 5 læster
 2 skuder  á 2½ læster
 1 båd   á 2 læster
 3 både  á 1½ læst
 6 både  á 1 læst

i alt  19 fartøjer 49,5 læster

Kilde: Varde Toldbog 1671. Rigsarkivet.
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derudover blev Hjerting benyttet af op mod 30 småbåde fra 
fanø på to læster og derunder. derimod kom der stort set 
ingen fremmede skibe til toldstedet i 1731. 
 fra Hjerting var der en livlig trafik, som gik fra norge i 
nord til Holland i syd. de mindste fartøjer, fortrinsvis små-
bådene fra fanø, sejlede i pendulfart sommeren igennem 
til elben med sorte potter og havde engang imellem også 
nogle tønder korn eller en ladning fisk med.  udskibningen 
af sorte potter – bedre kendt som jydepotter – var en spe-
cialitet for Hjerting. de blev produceret i landsognene på 
vardeegnen, hvorfra de blev kørt med hestevogn til Hjerting 
og afsat til skipperne, som eksporterede dem i stort tal. når 
de små skibe kom retur, ankom de ifølge toldbogen i ballast, 
altså uden last. om det står til troende, at de kom hjem uden 
varer, skal her være usagt, men at dømme efter utallige be-
retninger og klager har smugleriet ikke været ubetydeligt.21 

 fire skibe på 11-13 læster sejlede på norge. de havde 
korn med derop og trælast med hjem. endelig var der told-
stedets to største skibe, en pinke og en galiot, begge på 16 læ-
ster, som sejlede til grønland, ”Sælhundefangst at oplede”. 
de var ejet af ”Det Hiertingske Grønlandske Rhederi”, som 

blev dannet i 1720 og bestod frem til 1758. rederiet sendte 
hvert år to skibe af sted på sælfangst i nordatlanten, og det 
drev et trankogeri i Hjerting.22

 flere af toldstedets mellemstore fartøjer, fra fem 
læster og opad, sejlede i 1731 på Holland. det var meget 
usædvanligt for en dansk provinshavn at have direkte 
forbindelse med Holland. det var stort set kun havnene 
på den jyske vestkyst – og det vil sige fra ringkøbing og 
sydover, der havde det, ellers gik handelen på Holland via 
københavn. skibene til Holland havde korn, stude, flæsk, 
fisk og jydepotter med derned og bragte en mangfoldighed 
af varer med tilbage fra det rige Holland. der var alskens 
krydderier, først og fremmest nelliker, kanel, muskatnød og 
muskatblomme, som var klassikerne blandt de krydderier, 
som det hollandske ostindiske kompagni bragte hjem til 

Hjemmehørende skibe ved Varde Toldsted 1731

 Facon Læster Alder Byggested
 galiot  16 4 eckernförde
 Pinke  16  19 england 
 smakke  13  2 altona 
 smakke  12 3  altona 
 smakke  11½  4  altona 
 smakke  11 10 Holland 
 smakke  10 20  frisland 
 smakke  9  26 frisland 
 smakke  8½  23 frisland 
 smakke  8  10  frisland 
 smakke  6½  27  frisland 
 smakke  6  23  Ho 
 smakke  6  16  Holland
 snekke  5  11 altona       
 skude  5  27  Hjerting 
 skude 4½  19  Ho 
 skude  4½  17 Ho 
 båd  2  26  Hjerting 
 båd  2  17  Ho 

i alt 19 fartøjer 156,5 læster

Kilde: Varde Toldbog 1731. Rigsarkivet.

Sorte potter – og kaldet jydepotter – var den mest karakteristiske 
eksportvare Hjerting. Denne er fundet i Nederlandene og er med 
stor sandsynlighed eksporteret fra Hjerting. 
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Photo: Ton Penders.
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amsterdam. det var apotekervarer og farvestoffer, det 
var nødder og tørrede frugter, det var kaffe, sukker, det 
var tekstiler og byggematerialer og meget, meget mere. 
også genbrugsvarer fandt vej fra det rige amsterdam til 
vestjylland. genbrugstøj, det såkaldte luskram, var en 
populær importvare i 1731, men året efter forbød den nye 
toldrulle at indføre gamle og brugte klæder til salg. en 
anden genbrugsvare var gamle udbrændte tobakspiber, 
som importeredes tøndevis.  det var brugte kridtpiber, som 
når de blev brændt rene, godt kunne bruges igen af mindre 
kræsne kunder end de hollandske. 23 

 så godt som al udenlandsk import sydfra til Hjerting 
kom i 1731 fra Holland, og det skyldtes, at der i 1726-27 var 
blevet indført importforbud fra Hamborg. da man i 1735 
spurgte myndighederne i varde, hvordan det stod til med by-
ens søfart, var svaret meget mistrøstigt: Handelen var mærk-
bart aftaget år efter år, hed det. det skyldtes for det første, at 
hollænderne havde lagt større told på danske stude, for det 
andet, at handelen på Hamburg ikke længere var fri, og for 
det tredje, at kongen favoriserede handelen på københavn 
frem for provinshavnene.24

 Hjerting fungerede som importhavn for købmænd fra 
størstedelen af de jyske byer syd for limfjorden, og nogle 
købmænd tog selv med skibet til amsterdam for at udvælge 

sig deres varer.25 om foråret måtte de ofte dele pladsen om 
bord med unge mænd fra egnen, der skulle til amsterdam 
for at søge hyre på de store skibe, der lå der: hvalfangere, 
ostindiefarere eller hvad der måtte byde sig. der kunne om 
foråret være over 50 matroser om bord på et skib fra Hjer-
ting til amsterdam.26

 i 1760’erne var der igen kommet gang i handelen med 
Hamburg, og her blev det tydeligt, at Hamburg var ved at 
vinde frem på bekostning af Holland. man importerede 
stadig de samme ting fra Holland, men fra Hamburg kom 
desuden en mangfoldighed af tidens nye lukusvarer og fær-
digvarer. orienteringen mod Hamburg og dens nabo, den 
danske købstad altona, ses også i toldstedets skibe. Hvor en 
del af toldstedets skibe i 1731 var bygget i Holland og fris-
land, var så godt som alle fartøjer i 1763 bygget i altona.27 
 det er ikke mange billeder, man finder fra 1700-tallets 
ladesteder, men fra 1760’erne findes et billede af Hjerting i 
Pontoppidans Danske Atlas.28 Her ser man indsejlingen til 
Hjerting gennem grådyb med fanø og langli baggrunden. 
en evert – et typisk, fladbundet vadehavsfartøj – er på vej 
ind i Ho bugt, og nogle fiskerbåde ses på havet. Havnen, 
angivet med et femtal til højre i billedet, var – som tidligere 
beskrevet – uden egentligt havneanlæg. Helt til højre i bille-
det ligger trankogeriet, hvor der blev kogt tran af grønlands-

Nogle af de krydderier, der typisk blev indført fra Holland til de jyske købstæder: kanel, muskatnød og nelliker. Foto: Brian Kristensen. 
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farernes hjembragte sælspæk. det ligger lidt væk fra den 
øvrige bebyggelse, nok primært af hensyn til brandfaren. 
 beliggenheden ved den åbne vadehavskyst gav visse ud-
fordringer. de store mængder materiale, der dagligt flytte-
des af tidevandet i vadehavet, krævede vedvarende opmærk-
somhed på indsejlingen. dybet flyttede sig fra år til år, og 
indsejlingen måtte nøje markeres. det skete med opstillin-
gen af en kabe i form af en stage med tværstager, som blev 

rejst på en af de fem høje på sædding mark. den skulle ved 
indsejlingen gennem grådyb holdes i lige linje med brøn-
dum kirke.29

 ”En stor og velbygget By”, blev Hjerting kaldt i 1777.30 
nogen storby var den nu ikke, selv om søfarten og toldstedet 
medførte, at der var en lille embedsstand i Hjerting: en tol-
der, en kontrollør, vejer og måler, en strandinspektør, samt 
en, der havde opsyn med farvandsafmærkningen31. byen var 
ikke stor nok til at have egen postekspedition, så toldbetjen-
tene og skipperne havde i fællesskab et postbud, som gik til 
varde postkontor for at hente og aflevere breve.32 ved folke-
tællingen i 1787 boede der 257 personer i Hjerting fordelt på 
59 husstande. 18 af dem ernærede sig ved søfart.33

 mod slutningen af 1700-tallet kunne det for alvor mær-
kes i Hjerting, at fanøs søfart havde vokset sig stor og 
stærk. antallet af Hjerting-fartøjer var faldet jævnt gennem 
1700-tallet, og i 1798 var det nede på syv, mens nordbys 
flåde, som i mellemtiden var kommet til at høre under varde 
toldsted, var oppe på 79 fartøjer. med udviklingen af skibs-
byggeriet på fanø behøvede man nu ikke længere at hente 
sine fartøjer i altona, det var nok at tage til fanø. af de syv 
hjemmehørende skibe i Hjerting med et samlet læstetal på 
40 – altså mindre end Hjertings hjemmehørende flåde i 1671 
– var fem bygget på fanø, mens de to mindste både var byg-
get i hhv. Hjerting og guldager.34
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Holstebro Varde Viborg Horsens Kolding

De fem byer med flest handlende, 
der fik varer over Hjerting - antal importører 

 1731 1733 1761 1763 1767 1769 1798 i alt
Holstebro 8 6 14 8 15 14 0 65
varde 9 4 7 4 4 7 11 46
viborg 1 1 10 6 6 7 0 31
Horsens 2 2 6 5 6 7 0 28
kolding 0 0 7 2 0 1 0 10

Varde Toldbøger, Rigsarkivet.

Købmænd fra store dele af Jylland handlede over Hjerting. Denne 
graf viser antal personer, der importerede varer fra Holland over 
Hjerting i 1700-tallet, i de fem jyske byer med det største antal 
importører. Varde Toldbøger, diverse årgange, Rigsarkivet.

Hjemmehørende skibe ved Varde Toldsted i 1798

 Type Størrelse Byggested
 jagt 18½ læst sønderho
 galease 14 læster fanø
 evert 2 læster fanø
 evert 2 læster sønderho
 båd 1½ læst fanø
 båd 1 læst Hjerting
 både 1 læst guldager

i alt     7 fartøjer 40 læster

Kilde: Varde Toldbog 1798. Rigsarkivet.
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En ny havn ved Grådyb 
trods konkurrencen fra fanø var Hjerting endnu i begyn-
delsen af 1800-tallet et ladested af betydning, som blev be-
skrevet således af herredsfoged tetens: ”En Ladeplads og 
Toldsted for Kjøbsteden Varde, fra hvilken den er 2 Mile 
beliggende, har 56 Huse og 195 Beboere. Dens Næring er 
Avlsbrug, Vertshuushold og ringe Søefart med 5 der hjem-

mehørende Skibe (…)Fiskerie drives ikke, hvortil dog synes 
at være god Leilighed.”35 omkring 25 år senere berettede C. 
dalgas i sin beskrivelse af ribe amt i 1830, at Hjerting var 
en livlig lille by og det vigtigste ladested i ribe amt, og at 
varde-borgerne havde pakhuse på stedet. for nylig havde en 
købmand fra varde og en gæstgiver fra byen selv fået tilla-
delse til at handle med daglige fornødenheder – altså et brud 

Skonnert ACTIV af Hjerting. Olie på lærred. Signeret: Lorenz Petersen, 1847. Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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på købstaden vardes privilegier. dalgas mente, at Hjerting 
fortjente at få købstadsrettigheder, og at det snart ville få 
byen til at blomstre op. Han påpegede, at på hele vestkysten 
af jylland var der ikke et sted, der lå så bekvemt for en ud-
bredt handel og skibsfart, og hvis både fanø og Hjerting fi k 
købstadrettigheder, ville de snart kunne udgøre en konkur-
rent til Hamborg på linje med altona, selv om man måtte 
imødese modstand fra varde, ribe og ringkøbing.36

 det gik imidlertid ikke den vej, dalgas spåede, for Hjer-
tings søfart, og i 1846 fl yttede toldvæsenet toldstedet tilbage 

”Frihavn”, som konsul Matthiesen og hans kone i 1849 lod opføre 
i Hjerting som legatbolig for gamle søfolk eller disses enker.
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til varde efter godt 150 år i Hjerting. der var dog stadig no-
gen, der troede på Hjertings fremtid som havn for sejlskibs-
farten, bl.a. konsul e. matthiesen, som i perioden mellem 
1843 og 1856 ejede fire forskellige fartøjer, som var hjem-
skrevet i varde, deriblandt skonnerten aCtiv af Hjerting, 
der er malet af skibsportrætmaleren lorenz Petersen fra al-
tona i 1847. det var samme konsul matthisen, der sammen 
med sin kone i 1849 lod opføre ”frihavn”, som legatbolig 
for gamle søfolk eller disses enker.37 
 også på anden måde trængte den nye tid sig på. i 1842 
havde england ophævet sin kvægtold, og det åbnede mu-
lighed for adgang til et lukrativt marked for dansk kreatur-
handel. Hvis man kunne få regelmæssige dampskibsruter til 
england, kunne man få en studeeksport, der ville være langt 
bedre end de bekostelige studedrifter til nordtyskland, hvor 
studene gik sig magre.38 
 i 1847 blev den første sending kreaturer sendt direkte fra 
Hjerting til england med dampskib. Hjerting var dog ikke 
ene om den ide, og de følgende år var der dampskibstrafik 
til england fra ballum, fra Højer og fra limfjorden gennem 
aggerkanalen. 
 forventningen om Hjertings betydning i fremtiden førte 
til anlæggelsen af forbedrede veje til varde og kolding i 
1840’erne, de nuværende Hjerting byvej og guldagervej.39 
for at forbedre forholdene for dampskibstrafikken i Hjerting 
stiftede en kreds af borgere desuden i 1851 Landingsbro-In-
teressentskabet Hjerting, og i 1852 stod landingsbroen fær-
dig – en 250 meter lang pælebro, der førte ud til en dybde 
af syv fod (ca. 220 cm). broen have imidlertid svært ved at 
holde til vinterens isdrift, og da isskruninger i 1862 havde 
anrettet massive beskadigelser på broen, blev den opgivet, 
og tømmeret blev optaget og solgt på auktion.40 
 imidlertid besluttede folketinget i 1868, at danmarks 
nye vestkysthavn skulle ligge i esbjerg og gjorde dermed 
en ende på Hjertings havnedrømme. i 1874 blev toldekspe-
ditionen i Hjerting nedlagt, samme år som esbjerg toldsted 
åbnede.41 med ibrugtagningen af esbjerg Havn i 1873 skete 
der en afgørende ændring af havnestrukturen i vadehavsom-
rådet. i esbjerg havde man ikke alene en havn, som skibe i 
alle størrelser kunne anløbe, men også jernbaneforbindelse 

til resten af landet og til den store verden. for Hjerting betød 
det enden på ladestedets betydning som søfartshavn, men til 
gengæld betød nærheden til esbjerg havn en opblomstring 
for Hjertings fiskerierhverv, ikke mindst fordi esbjergs jern-
bane, der åbnede i 1874, gav væsentligt forbedrede mulig-
heder for at afsætte fisken til fjernere markeder til en højere 
pris42. også en anden ny erhvervsmulighed viste sig i disse 
år, nemlig sommerturisme. i en annonce i Højskolebladet 
i 1884 reklameredes således for nordsøbadene i Hjerting, 
som særlig egnede sig for enlige, svage personer, for nervø-
se og overanstrengte mennesker og for familier med børn.43 

Forstad til Esbjerg
den nye by esbjerg trak i stigende grad aktiviteterne til sig, 
og Hjerting flyttede sin orientering fra at være mod varde 
til at rette sig mod esbjerg. ved kommunalreformen i 1970 
blev guldager sogn og dermed Hjerting en del af esbjerg 
kommune, og den tidligere så betydningsfulde ladeplads for 
varde er nu en forstad til esbjerg. i dag er det fortrinsvis 
navne på veje og kvarterer, der minder om Hjertings mariti-
me fortid. de nyere vænger i byens sydøstlige del er opkaldt 
efter maritime beskæftigelser: skipper, styrmand, bådsmand, 
matros og lods, og vejene i den nordvestlige del er opkaldt 
efter fartøjstyper: jollen, smakken, kvasen, galeasen, klip-
peren, Pinassen, briggen, everten og sjægten. og så er der 
naturligvis legatboligen ”frihavn” på gl. guldagervej, hvor-
på man stadig kan læse, at den er for gamle sømænd og enker 
skænket af e. matthisen og hustru a.m. bagge år 1849 – få 
årtier før esbjerg Havn gjorde en ende på Hjertings drømme 
om at forblive en betydningsfuld vestkysthavn. 
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Summary
this article deals with varde’s place of embarkation, Hjerting,  
which was the most northerly harbour on the Wadden sea 
coast in the 1600-1700s. ribe’s harbour was dominant in the 
northern Wadden sea throughout the middle ages, but during 
the 1600s varde – and with it the town’s harbour Hjerting – 
grew in importance. in 1671, nineteen vessels were based at 
varde customs house, with a total loading figure of 49.5 (ap-
proximately 99 tons). in 1688, the residents at varde’s har-
bours Ho, oksby and Hjerting gained the privilege of export-
ing their goods to foreign destinations, and varde’s customs 
house was moved to Hjerting in 1692. 

the 1700s were Hjerting’s golden age. in 1731, ribe 
had only one remaining ship, while Hjerting had the same 
number of ships as in 1671, namely 19. the ships had, how-
ever, become significantly bigger, so the total tonnage had 
grown from 49.5 to 160 læster (about 320 tons). the traffic 
went to norway, the elbe and Hamburg, and Holland. the 
traffic to Holland was special for Hjerting because by far 
the greater part of the traffic to Holland at this time passed 
through denmark’s capital Copenhagen, and only a few of 
the harbours in the province had direct contact with Hol-
land. Hjerting also came into use as a transit harbour for 
merchants in large parts of jutland. However, the traffic to 
Holland decreased during the 1700s, and Hamburg gained 
ground as the city where most imported goods were fetched. 
With its customs house and shipping traffic, Hjerting had a 
small population of officials, and a 1777 source wrote of the 

town as “a big and well-built town”. the 1787 census shows 
that the population of Hjerting was 257. However, the island 
of fanø just out from Hjerting had built up a significant fleet 
during the latter half of the 1700s, and the growth in ves-
sels in the area was almost exclusively at fanø. Hjerting lost 
significance, and in 1798 only seven vessels remained with 
a total of 40 læster (about 80 tons). 

However, it was still believed in the early 1800s that 
Hjerting had a maritime future, and it was said that the town 
was important enough to be granted rights as a market town. 
it was predicted that together, fanø and Hjerting could be 
a competitor to Hamburg on a par with altona. in a period 
from 1847, there was also a direct steamship connection 
from Hjerting to england, and a number of citizens joined 
forces and built a pier at Hjerting in 1852. but its life was 
brief as it was damaged by winter ice, and in 1862 it had to 
be abandoned. 

the danish parliament decided in 1868 that denmark’s 
new west coast harbour would be at esbjerg, only a few 
kilometres from Hjerting, and this put an end to Hjerting’s 
dreams of a harbour. on the other hand, the proximity to 
esbjerg harbour meant that Hjerting’s fishery flourished, 
not least because esbjerg’s railway, which opened in 1874, 
provided significantly improved possibilities for selling the 
fish to more distant markets at a higher price. another new 
business possibility also appeared around this time, namely 
summer tourism, and the north sea bathers in Hjerting ad-
vertised that the location was particularly suitable for single 
frail persons, for nervous and overworked people and for 
families with children. 

the new city of esbjerg increasingly attracted activi-
ties, and Hjerting changed its focus from varde to esbjerg. 
With the municipal reform in 1970, guldager Parish, and 
therewith Hjerting, became a part of esbjerg, and the for-
merly so important loading dock for varde is now a suburb 
of esbjerg. today Hjerting’s maritime past is remembered 
mostly in the names of streets and town quarters. the newer 
areas in the city’s southeast are named after maritime oc-
cupations, and the streets in the northwestern part are called 
after types of vessel. 
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Dokken på Christianshavn, hvor Jens Jacob Paludan trådte sine barnesko, og hvor hans interesse for søen blev vakt. Maleriet er fra omkring 
1755, ca. 30 år før Paludan blev født. Maleriet giver et godt billede af det område, som Paludan og hans venner legede i som børn. Maleri 
af J.J. Bruun. Københavns Museum.  
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Identiteter i flåden
- en undersøgelse af verdens- og selvopfattelsen hos danske søfolk i perioden 1670-1820

Af Ida Christine Jørgensen

Livet til søs var hårdt arbejde og forbundet med stor fare. 
For kongerigets og dets koloniers opretholdelse, for eks-
porten og importen og ikke mindst for at tjene til livet har 
tusinder og atter tusinder af mænd gennem tiden tjent i or-
logs- og handelsflåden med risiko for liv og lemmer, men 
også med chancen for at opleve deres livs eventyr. Når de 
vendte hjem, flokkedes folk omkring dem for at høre nyt fra 
den store verden og spændende historier om fremmede ste-
der. I denne artikel belyses søfolkene og  deres verdens- og 
selvopfattelse. Artiklen er et resultat af en analyse af egodo-
kumenter fra 16 forskellige søfolk fra Danmark-Norge som 
et led i et speciale afleveret på Københavns Universitet i 
sommeren 2014.
 
Indledning 
”Som eksempel kan nævnes, at et af de nederlandske re-
turskibe anno 1624 fangede en haj, som var 6 favne lang. 
Den havde i sin vom følgende forråd: 3 menneskeben, én 
drengefod, ét ben med læg uden fod, én arm med hånd og 
skulder, én menneskekrop, 9 bukkefødder, ét bukkeskind, 10 
stokfisk, nogle alen rødt lærred og ét lille anker brændevin. 
… Jeg må sige, at den hermed havde sørget for at have noget 
til knappe tider.”1

sådan fortæller skibslægen johan Petri Cortemünde, da 
han i 1672 befandt sig på skibet oldenborg med kurs 
mod ostindien. undervejs førte han dagbog, hvori han be-
rettede om alt, hvad han så og oplevede. i denne dagbog, der 
i dag findes transskriberet og udgivet, beretter Cortemünde 
således om udfordringerne med vind og vejr på havet, de 
fremmede lande og kulturer han mødte, og de spændende 

og utrolige historier, som han fik fortalt. dette er blot et en-
kelt eksempel på, hvordan beretninger fra flådens skibe kan 
se ud. Cortemündes dagbog bærer præg af at være blevet 
skrevet spontant og med den øjeblikkelige overraskelse og 
fascination som drivmiddel. Hos andre sømænd finder vi 
egodokumenter, der er skrevet mindre spontant, mere vel-
overvejet og i nogle situationer ligefrem retrospektivt. 

begrebet egodokument blev defineret i 1955 af histori-
keren jacques Presser som en tekst hvor ”jeget” konstant er 
til stede som skrivende og beskrivende subjekt. med andre 
ord får vi gennem et egodokument en beskrivelse af forfat-
teren, om forfatteren og gennem forfatterens optik. disse 
tekster kan således være dagbøger, breve, erindringer eller 
selvbiografier.

flådens folk bliver ofte samlet under én hat og under 
betegnelsen mandskabet, besætningen eller sømænd, må 
de finde sig i alle at blive redt over én kam. men som alle 
andre mennesker er de forskellige. egodokumenterne er en 
guldgrube af kilder, når formålet med analysen er at forstå 
et individ. ingen andre tekster kan bringe os så tæt på forfat-
teren som et egodokument, og indholdet og ordvalget kan 
være med til at karakterisere forfatterens personlighed. i lige 
så høj grad vidner udeladelser i teksten om prioriteringer og 
idealer. 

formålet med denne artikel er ikke at finde frem til en 
historisk sandhed, men at fremhæve forskellighederne og de 
personlige træk hos søfolkene. det er klart, at teksterne som 
alle andre historiske kilder må behandles kritisk, men denne 
kritik er tillige en måde at tolke forfatteren ud fra bevæg-
grunde og skjulte dagsordner. 
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Religion
samtlige 16 søfolk, der har bidraget med kilder til denne 
undersøgelse, fremstår som kristne. men hver især opfatter 
de kristendommen forskelligt, bruger den forskelligt i deres 
hverdag og har sågar lidt hjemmestrikket overtro ved siden 
af. opfattelsen af det at være kristen og guds rolle i hver 
enkelte sømands liv ændrer sig desuden i høj grad gennem 
de 150 år, kildematerialet strækker sig over.
 i sine optegnelser fra slutningen af 1700-tallet fortæller 
den islandske matros og eventyrer, arní magnusson om det 
at være en god kristen. Hans holdning til at arbejde på hel-
ligdage var, at dette bør undgås, og han går i detaljer med 
følgerne:
 ”…Derfor er saa stor Straf overgaaet Kjøbenhavn, mest 
Ildsvaade og Dyrtid. Jeg har ikke hørt, at noget Slot er ble-
vet opbrændt, uden i Kjøbenhavn, og dog har jeg været vidt 
om i Verden. Et Jordskælv ødelagde Lissabon, men hvad 
skal vi saa sige om Kjøbenhavn? Først brændte Slottet op 
og derpaa Staden.”2 
 arni magnusson, der ikke selv var et af guds bedste 
børn, men en urolig sjæl, der havde en utrolig evne til at 
rode sig ud i uheldige situationer, havde tilsyneladende en 
klar holdning til, hvordan man bør opføre sig. 
 interessant nok kommer ingen af de øvrige søfolk i kil-
dematerialet med udtalelser omkring søn- og helligdagsar-
bejde. Årsagen er formentlig, at livet på havet var et arbejde 
i døgndrift; også på søn- og helligdage. de var nok alle 
bekendte med denne kristne lov, men valgte at omgå den i 
stilhed. men ikke magnusson. Han udbredte sig gerne om 
det kristne menneskes forpligtelser, selvom han ikke selv 
opfyldte dem.
 mens magnussons optegnelser indeholder flere forma-
ninger til folk om, hvordan de bedst er gode kristne men-
nesker, havde Cortemünde, skibskirurgen fra 1670’erne op-
mærksomheden rettet mod sin egen fromhed. i hans dagbog 
fra ostindiefaren oldenborg vrimler det med lovpris-
ningssange til gud. Cortemünde viser sig her som en mand, 
der kendte sine forpligtelser som kristen. dagbogen har kun 
nogle enkelte generelle beskrivelser af kristne dogmer, men 
indeholder i højere grad eksempler på skibskirurgens egen 

udøvelse af sin tro. Han var stærkt overbevist om, at hyldest-
sange og bønner til gud kunne sikre, at rejsen forløb uden 
større ulykker. da skibet i flere dage havde ligget for vind-
stille, og der da endelig kom vind, skrev han: ”Den kære 
Gud vilde blot formane os til tålmodighed og bøn.”3 en ting 
er, at det er gud, der styrer vind og vejr, men Cortemünde 
havde også en egen mulighed som godt kristent menneske 
for gennem bøn at kunne påvirke situationen til det bedre.
 150 år efter Cortemündes oplevelser på oldenborg 
ser synet på guds almagt og det fromme menneskes indfly-
delse på egen skæbne meget anderledes ud. i hvert fald hos 
skibsføreren hos asiatisk kompagni, o.d.l. agerbeck. i sine 
erindringer, udgivet i 1804, er der ingen tvivl om, hvordan 
gud optrådte i agerbecks professionelle liv: ”…hvorledes i 
overhængende og næsten uundgåelig Farer og Ulykker, ofte 
en god Vilie, uforsagt Mod og sindigt Overlæg, næst Guds Bi-
stand, kan være Middel til at redde både sig og andre flere.”4 
guds hjælp var for agerbeck sekundær i forhold til godt sø-

Københavns brand i 1795. I forgrunden ses Holmens bro og til høj-
re Holmens kirke. Arní Magnusson mente at ilden var Guds straf. 
Andre mener at stærk vind, skarps solskin, der gjorde flammerne 
svære at se og flere uheldige misforståelser var medvirkende til, at 
det kunne gå så galt. Dette til trods for at man havde taget flere 
forholdsregler efter den seneste store brand i 1728. Stik af Lahde.
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mandsskab. under en storm, hvor mandskabet gav sig til at 
bede højt på dækket, gjorde agerbeck det klart, hvordan han 
så på den slags, når det gode sømandskab samtidigt udeblev: 
 ”...spurgte om de meente, at Gud var døv, siden de skre-
ge saa højt, og skammede dem ud for deres Feighed, da Gud 
veed at jeg paa samme Tid føelte en ubeskrivelig Angest, 
men man maae skjule det for den gemene Mand, og i dets 
Sted sætte Mod i dem, thi hvis Mandskabet først bliver mod-
løst, hvilket snarest skeer, naar de see Officererne mangle 
samme, saa er intet mere haab om Redning i slige Ulykker.”5

 for agerbeck var den altseende gud til stede og kendte 
til hans følelser, men modsat Cortemünde valgte agerbeck 
det verdslige arbejde som redning frem for den gejstlige bøn. 
 Hvor gud igennem mange århundreder har været opfat-
tet som den ansvarlige for de klassiske hændelser: krig, ka-
tastrofer og vejret6, falder denne opfattelse gennem tiden så 
småt bort, og ansvaret blev placeret hos de jordiske aktører 
i stedet. søofficeren Peter schiønning beskrev københavns 
bombardement i 1807 i sin dagbog således:
 ”… og med deres Magt ville Anfaldet saa vidt som vides 
en fredelig og ubevæbnet Nation, og uden Møye erobre et 
næsten helt Kongerige, og en hel Flaade dets Herlighed og 
Forsvar, for at kunne have noget at skyde Victorie for i Lon-
don, englændernes sædvanlige lumske Politik.”7 

 i dette eksempel bliver gud slet ikke nævnt, hverken som 
ansvarlig for den ulykke, der regnede ned over københavn 
denne efterårsdag i 1807 eller med bønner for at få ulykken 
til at stoppe igen. derimod bliver englænderne omtalt med 
foragt.
 Hos nogle søfolk er opfattelsen dog, at gud kan meget 
mere end at styre vind og vejr, krig og katastrofer. i hvert 
fald hvis man spørger den norske matros niels trosner, der 
under sin deltagelse i store nordiske krig 1709-1714 førte 
en dagbog. trosner giver udtryk for en tro på, at gud havde 
skabt krigen og også den pestepidemi, der samtidig rammer 
først i Helsingør og senere i københavn, for at straffe folk 
for deres synder. På samme tid har trosners kristne tro et 
islæt af noget folkelig overtro, og han fortæller den ene hi-
storie efter den anden, hvor folk vågner fra de døde eller på 
anden mystisk vis tager kontakt fra det hinsides. Han skriver 
således i sin dagbog d. 10/5 1710: 
 ”...at der var forgangen uge; to gamle sællands bønder 
gik en aften paa veyen til byen. Da kom der nogit rulled 
for deris ben som et nyste. Siden blev det til en gl. mand og 
han sagde til dem: ”Hør, gamle mænder! Jeg vil forkjønde 
eder en ting, som I skal kongjøre for alle folk som er, at her 
vil blive en stor krig; mens naar krigen er aller størst da 
skal der komme saadan en død, at de skal kjøbe en skjeppe 

Jordskælvet i Lissabon, som Arní Magnusson taler om, er højest sandsynligt det, der ramte byen i 1755. Det og de efter følgende brande 
og tsunami dræbte omkring 60.000 mennesker. Det fik folk til at sætte spørgsmålstegn ved oplysningstidens spirende optimisme og ved den 
traditionelle gudstro. The Collection of the Museum of Lisbon. 
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ruug for 10 skilling.””8 Han beretter om en stum kvinde, der 
pludselig taler og forudsiger for magnus stenbuck, at han 
skal tabe et slag mod danskerne. ligeledes fortæller tros-
ner om en pige, der vågner fra de døde og giver kongen en 
besked, som kun han må høre. trosners historier om gen-
færd og varsler har hele tiden en religiøs undertone, for det 
er gud, der tager kontakt til folk gennem de døde eller de 
stumme. trosners opfattelse af gud var noget abstrakt, men 
når historien bliver fortalt i en mere folkelig ramme, som 
han kunne relatere til, blev den håndfast og konkret.
 religionen tager således mange forskellige former. den 
kunne også bruges i hverdagen til trøst og opmuntring i 
hårde tider. Historierne fra bibelen om guds folk, der blev 
testet og måtte så grueligt meget igennem, blev brugt som 
ikoner for almindelige mennesker. karakterer og hele beret-
ninger fra bibelen blev set som prototyper og som prøvelser, 
der allerede var gennemlevet og historier, der allerede var 
fortalt. tanken om, at de strabadser, man kunne støde på, 
allerede var gennemlevet af andre, skabte håb for folk, for 
det var ikke tilfældige, der havde klaret sig igennem prøvel-
serne. det var bibelens helte. disse kaldes arktyper. Hos sø-
folkene finder vi flere eksempler på, at de sidestillede deres 
egne oplevelser med bibelens fortællinger.
 skibskirurgen fra slutningen af 1600-tallet, Cortemünde 
beretter således om et sygdomsudbrud på skibet. 12 mand 
døde og skulle begraves: ”...blev begravet under alle cere-
monier på en herværende ø, Golgatha.”9 øen golgatha findes 
imidlertid ikke på nogen samtidige kort. golgatha er højest 
sandsynligt noget, Cortemünde selv har døbt øen, fordi den 
symboliserer alt, hvad bakken, hvor jesus blev korsfæstet, 
repræsenterer: sorg, fortvivlelse, magtesløshed og opofrelse.
 Cortemünde kan bidrage med endnu et eksempel på bi-
belens prototyper, da han beskriver, hvordan skibet på grund 
af ugunstig vind ikke kunne nå ind til havnen: ”...vi indbildte 
os, at det vilde gå os som israelitterne, der så Kanaan men 
ikke kom derind.”10 selvom israelitterne bliver udsat for lidt 
af hvert i bibelen11, var de alligevel guds udvalgte folk, og 
de klarede de prøvelser, gud udsatte dem for. dette har uden 
tvivl noget at sige, når Cortemünde valgte at sammenligne 
skibets situation med netop dette hårdt prøvede folks skæbne.

 søofficeren diderik de thurah skrev sine erindringer i 
sine allersidste dage, og han gør det hen mod slutningen af 
værket klart, at han nu kun venter på en ende på livet: 
 ”Mæt af Dage og alt hvad denne Verden tilhører, længes 
jeg nu efter, og ønsker Nat og Dag, med den gamle Simeon 
at hjemfare i Fred, for at faa Deel udi den Glæde, som end-
nu er giemt for Guds Folk.”12 den gamle simeon fik af gud 
lov at leve til at se frelseren, hvilket betød at han blev me-
get gammel13. først da hans livsopgave var fuldbragt, kunne 
han dø. de thurah giver med sin beskrivelse her udtryk for, 
hvordan han syntes, at hans egen livsopgave var udført, og 
at han da roligt kunne lægge sig til hvile, men også og må-
ske endnu vigtigere, at det var gud, der havde givet ham 
denne livsopgave, og som det var tilfældet med simeon, gi-
vet ham særlige betingelser for at udføre den.
 sømanden Harck olufs’ historie er i sig selv noget an-
derledes end de øvrige sømænds, men hans bibelhenvisnin-
ger adskiller sig ikke så afgørende. Harck olufs tilbragte 
flere år som slave i nordafrika og i sine erindringer fra 1747 
beretter han om livet som privilegeret slave og betroet tjener 

Diderich de Thurah i sit arbejdsværelse. Stikket er udført af illu-
stratoren Peter Cramer på de Thurahs egen bestilling og viser ham 
i sin stilling som fabriksmester, som han bestred i årene 1734-58. 
Det Kongelige Bibliotek.
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for sin ejer og alle de spændende og mystiske ting, han kom 
ud for under sit ophold. efter nogle år blev olufs frigivet og 
kunne komme hjem til danmark og fødeøen amrum igen14. 
Han beskriver i den forbindelse, hvordan han forestiller sig, 
at hans far må have bekymret sig, og sammenligner ham med 
den bibelske jakob. jakob fik 12 sønner og må have kendt til 
faderskabets glæder og sorger. især da den yngste søn, ben-
jamin blev solgt af sine brødre, må jakob have haft følelser 
meget lig Harck olufs fars under sønnens slaveophold15.   
 disse arketyper fortæller ikke kun om søfolk med gode 
bibelkundskaber, men også om, hvordan søfolkene benyt-
tede dette indgående kendskab til bibelske historier til at 
forlige sig med deres egen situation. sammenligningerne 
giver samtidigt indtryk af søfolkenes selvopfattelse, for de 
sammenligner stedse deres situationer med heltene fra bi-
belen, som gud anså for gode og dydige kristne, som Han 
derfor holdt hånden over. 

Individuelle valg
for hver af søfolkene i dette kildemateriale, lige som det er 
gældende for de fleste menneske både nu og dengang, har 
der været store valg at træffe og vigtige overgange i livet. 
disse valg og overgange er individuelle for hver især, men 
altid noget, der har betydet tilstrækkeligt til, at det er kom-
met med i deres respektive egodokumenter.
 kommandør jens jacob Paludan ser i sine erindringer 
fra 1841 tilbage på et langt liv til søs. erindringerne deles 
tydeligt op i et før livet til søs og et efter. fra barnsben har 
Paludan været tiltrukket af havet. det er i hvert fald, hvad 
han selv giver udtryk for i den noget retrospektive beretning 
om barndommen. Paludans far ønskede, at Paludan skulle 
tage en studentereksamen, men det havde Paludan ikke lyst 
til: ”Jeg havde stor Lyst til at fare til Søes og bad derom, 
men min Fader nægtede mig det med de Ord: ”Du skal være 
Student, og dermed Basta!” og jeg græd, fordi jeg ikke kun-

Harck Olufs deler med sin tid som slave skæbne med mange europæiske søfolk. Her er det et fransk skib, der bliver angrebet af kapere fra 
barbareskstaterne Algier, Marokko, Tunis og Tripoli. Det var dog sjældent, at de tilfangetagne sømænd vendte hjem igen, som Olufs gjorde 
det. Olie på egetræspanel, Aert Anthonisz, National Maritime Museum, Greenwich, London.
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de blive fri for den forhadte Skole, og drømte Dag og Nat om 
Søelivet, som jeg ikke kiendte.”16 
 da Paludan endelig var blevet student, og hans far i mel-
lemtiden var død, tog han det store valg at blive søkadet og 
siden officer. Hele beretningen om hans liv er bundet op på at 
dette store og betydningsfulde valg blev taget. om det hand-
ler om hans barndoms drømme eller senere om stoltheden 
over at træde ind i officersstanden, havets fortræffeligheder 
eller om de skrupler, der alligevel meldte sig, efter at han 
havde trodset sin afdøde far, så viser de alle tilbage til beslut-
ningen om at læse på søkadetakademiet. Hos Paludan frem-
står dette valg således som det vigtigste i hans liv og i høj 
grad det, han byggede sin identitet og selvopfattelse op på.
 ganske modsat havde Paludans samtidige, matrosen 
niels martin nielsen, ikke de store problemer med at plan-
lægge sin fremtid: ”min Fader, selv Søemand, bestemte mig 
til at følge sit Fodspor, hvortil jeg ogsaa fra min tidligste 
Ungdom havde stor Lyst.”17

 i nielsens erindringer, udgivet i 1831 fortæller han 
spændende historier fra sit liv til søs, men han bruger ikke 
spalteplads på at gøre sig tanker om de beslutninger, der er 
gået forud for dette liv. alt i alt lader det til, at nielsen blev 
sømand, fordi faren var det, og at erhvervet på gammeldags 
manér gik i arv fra far til søn. forholder det sig sådan, var 
nielsens identitet bygget op omkring familie og traditioner 
frem for egne interesser og drømme, som det var tilfældet 
hos Paludan. mens Paludan fremstår som et individ, fordi 
han havde ønsker og drømme, der gik imod familie traditio-
nen, var nielsen en del af et kollektiv og refererede derfor i 
højere grad til familiens interesser og holdninger samt tradi-
tionerne end til sig selv som enkeltperson.
 søhelten tordenskjold, hvis døbenavn var Peter Wessel, 
bidrager med et eksempel på, hvordan et individuelt ønske 
kombineret med hårdt arbejde kunne skabe en karriere og 
en identitet langt bort fra familiens traditioner. gennem tre 
år skrev han utrætteligt til kong frederik iv og anmodede 

Søkadetakademiet havde fra 1728-88 til huse i den bygning der i dag er Østre Landsret i København. Nationalmuseet.
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om at komme på søkadetakademiet for at blive søofficer18. 
Wessels familiebaggrund var ikke til en plads på hverken 
hærens eller flådens officersskole, og de mange breve for-
tæller om en vedholdende ung mand, der ikke satte sit lys 
under en skæppe. men det fortæller også om en mand, der 
havde taget et valg, der absolut ikke fulgte hverken traditio-
ner eller anden vanetænkning. brevene til kongen kan der-
med bidrage med et indtryk af Wessel som vedholdende og 
engageret; men de vidner også om, hvordan han har opfattet 
sig selv: han har ikke stået tilbage for folk, der var af finere 
familie end ham selv, og han har betragtet sig selv som li-
geså kvalificeret som søofficer som de selvskrevne adelige. 
Han har været bevidst om sine evner og sat disse højere end 
en tilfældig familiebaggrund.
 blot fordi man var selvskrevet til en plads på søka-
detakademiet, var det ikke sikkert, at der ikke var et stort 
ansvar forbundet med de valg, der blev taget. søofficeren 
jørgen Winterfeldt var ikke blot adelig, men efter sin fars 
tidlige død, var Winterfeldt nu eneste søn, førstearving og 
den, som hele familiens ære afhang af. i sin almanak fra 
perioden 1753-1770 gør han sig tanker om det ansvar, han 
har for at bevare familiens gode navn og rygte19. Winterfeldt 
var udmærket bevidst om sit ansvar både som adelsmand og 
officer, hvilket skal uddybes i et senere afsnit.

Fra barn til voksen – et nyt kapitel
den mest markante overgang i livet er typisk den fra barn 
til voksen. udover at denne overgang får en rent praktisk og 
juridisk funktion fra 1736, hvor konfirmationen bliver på-
budt ved lov, har overgangen en helt særlig betydning for det 
unge menneske, der træder ind i et nyt kapitel af sit liv. det 
er denne personlige oplevelse af skiftet i livet, der kan findes 
indikationer på i egodokumenterne. om vedkommende bag 
egodokumentet gør nøje rede for et stort skift i sit liv, eller 
om en forventelig beretning helt udebliver, fortæller det om 
en individuel opfattelse af vigtigheden af denne begivenhed. 
 søofficeren tobias Wiegandt bidrager med et eksempel 
på, at overgangen fra barn til voksen ikke behøver at være al-
dersmæssigt betinget eller foregå ceremonielt. i hans dagbog 
fra perioden 1710-1758 er der i begyndelsen gjort nogle kor-

tere optegnelser om hans og hans søskendes fødsler, farens 
død med videre. men da han første gang kom ud at sejle be-
gynder optegnelserne for alvor, og han beskrev alt, hvad han 
så og oplevede med en sådan energi, at der ingen tvivl kan 
være om, at han var havnet i sit rette element20. denne over-
gang må, som hos den tidligere nævnte søofficer jens jacob 
Paludan, have været den største og vigtigste i Wiegandts liv. 
i forbindelse med en radikal ændring i et menneskes liv, det 
være sig nyt arbejde, ny omgangskreds eller ny titel, vil omgi-
velserne begynde at behandle vedkommende anderledes. der 
vil blandt andet blive stillet nye krav om ansvar og formåen, 
og omgivelsernes ændrede opfattelse af vedkommende vil 
ikke kunne undgå at påvirke hans opfattelse af sig selv.
 Paludans erindringer indeholder et eksempel på, at over-
gangen fra barn til voksen kan være ceremoniel frem for 
betinget af en hændelse, som det gjaldt for Paludan selv og 
også Wiegandt. Paludans bror kom i tømmerlære umiddel-
bart efter sin konfirmation. blot at konfirmationen er nævnt, 
vidner om dens vigtighed, for Paludans egen konfirmation 
er udeladt. desuden giver Paludan udtryk for nødvendighe-
den af, at broren var konfirmeret, før han kom i lære og i 
den forbindelse også flyttede ind hos sin mester og dennes 
kone. overgangen fra barn til voksen blev her markeret ved 
en ceremoni, som har været skelsættende for Paludans bror, 
der efter sin konfirmation, flyttede hjemmefra og for alvor 
skulle ud og stå på egne ben21. 
 konfirmationen nævnes også hos bondeskipperen søren 
rasch i begyndelsen af 1800-tallet som overgangen fra barn 
til voksen. som alle andre unge mænd fra egnen omkring 
Ho gik han og hans familie og ventede på, at han blev kon-
firmeret, så han kunne komme ud at sejle22. Hvorvidt denne 
konfirmation har været af juridisk betydning, eller om det 
handlede om at sikre sig den unge mands frelse, hvis han 
satte sit liv til på havet, fremgår ikke af raschs erindringer. 
sikkert er det dog, at overgangen fra barn på land til den 
voksne mand, der må tage med de andre ud at sejle, har væ-
ret af stor vigtighed for rasch og sikkert også for de øvrige 
drenge i Ho og omegn.
 overgangen fra barn til voksen markerer samfundets 
ændrede syn på et ungt menneske, der nu forventes at kunne 
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begå sig i samfundet i henhold til såvel skrevne som uskrev-
ne regler. fra kultur til kultur ændres de krav, som samfun-
det stiller til et voksent medlem, og også hvad der kan for-
ventes af et barn. men ligegyldig hvad der forventes af det 
menneske, der nyligt er trådt ind i det voksne liv, vil han 
eller hun ændre sin selvopfattelse i takt med, at kravene fra 
samfundet forsøges mødt. ud fra en sammenligning af ego-
dokumenterne fremgår det, at sømændene i de retrospektive 
tekster som erindringer og selvbiografier i højere grad er 
bevidste om overgangen fra barn til voksen, og hvornår og 
hvordan den fandt sted, end søfolkene er i de mere spontane 
tekster som breve og dagbøger.

Samfundet
det samfund, et menneske er født ind i, gebærder sig i og 
dagligt må forholde sig til, har i sagens natur en del at sige, 
når der tales om identitet, selvopfattelse og verdenssyn. især 
når det drejer sig om idealer, som samfundets medlemmer 
må forsøge at leve op til, selv fortolke eller kritisk forkaste.
da skibskirurgen Cortemünde i 1670’erne oplevede et ekso-
tisk og fremmed folk på java, kunne han ikke andet end at 
måle dem i forhold til de idealer, han havde med hjemmefra: 
 ”...størstedelen er besat af horedjævlen; de klæder sig 
næsten som mændene...”23 lidt senere lader det dog til, at 
der er formildende omstændigheder: ”Kvinderne er ellers 
meget virksomme, hvad angår alslags håndarbejde, som 
sømmer sig for kvindekønnet.”24

diderik de thurah fandt det værdifuldt for det danske 
samfund at kunne tilegne sig viden om mænd og kvinders 
bestemmelser. mellem de mange bøger han oversatte fra en-
gelsk i de senere år af sit liv, findes ”Herremandens Kald” 
og ”Fruentimmerets Kald”. de thurah giver i sine erin-
dringer fra 1784 tydeligt udtryk for vigtigheden af disse to 
værker. diderik de thurah var temmelig konservativ og var 
yderst kritisk overfor de oplysningstanker, der blev realise-
ret under struensees korte mellemkomst i 1770’erne25. det 
er ikke sikkert, at de thurahs opfattelse af vigtigheden af, 
at kønnene kendte deres respektive pladser i samfundet, var 
delt af alle i hans samtid, men de thurahs fremhævelse af 
disse to værker og vigtigheden af budskabet, de indeholder, 

vidner i hvert fald om hans eget syn på sund lekture for sam-
fundet, og om hvilke værdier han satte højt.   

et andet eksempel på samfundets idealer findes hos sø-
officeren Christian lerche, der i sin selvbiografi fra 1786 
beskriver en gammel frue, der var ham bekendt. lerches 
idealer var måske ikke så anderledes end Cortemündes og 
de thurahs, men der er lagt fokus et ganske andet sted: 

”…en meget respectabel gammel Frue, der sad i stor 
Velstand med en talriig Familie alle i Agt og Ære; der leve 
mange af hendes Børne Børns Børn i god Anseelse og høye 
Embeder.”26 stor velstand og en stor familie var, hvad der for 

Diderich de Thurah var fabriksmester på Holmen fra 1738 og frem 
til 1758. Efter 1758 brugte han sin tid på litterært arbejde, blandt 
andet oversættelser. Forsvarets Bibliotek.
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lerche var det primære. glæden over, at både børn og bør-
nebørn er i gode kår såvel som stor velstand, er vel noget 
alle kan forholde sig til og glæde sig over også i dag. men i 
lerches selvbiografi er velstand og respekt det eneste, der ka-
rakteriserer denne gamle frue. det fortæller uvægerligt noget 
om lerche selv og hans syn på og bedømmelse af mennesker.

kommandør Paludan oplevede også, hvordan samfun-
dets idealer påvirkede hans familie i en tid, hvor søfolk ofte 

var anset for slagsbrødre, drukkenbolte og kvindeforførere, 
mens officerer dog var opfattet som pæne mennesker. da 
Paludan viste sig hos sin onkel og tante i matrostøj, blev han 
afvist. tanten og onklen sagde, at de skulle have gæster og 
ikke ville vise ham frem i den påklædning. det var en stor 
sorg for Paludan og også for hans søster, der stod ved hans 
side under det lille optrin. da Paludan senere var blevet of-
ficer, opsøgte han igen familien: ”Denne Gang blev jeg ikke 
viist Døren; man talte tværtimod om, at jeg gjorde Familien 
Ære.”27 Paludan selv lader dog til at tage afstand fra denne 
betragtning og lægger hverken skjul på sine sårede følelser, 
da han første gang blev vist væk, eller på sin undren over 
denne ændrede opfattelse af ham, der er sket hos familien. 
Han skriver således i forlængelse af ovenstående: ”Jeg taug 
og tænkte, jeg var i min nye straalende Uniform ikke en 
Tomme hæderligere, end da jeg blev viist bort for næppe 2 
aar siden af de samme mennesker.”28 Paludan hverken for-
står eller deler tydeligvis dette ideal om, at matroser er no-
gen man skammer sig over, mens officerer roligt kan vises 
frem. men for onklen og tanten, som Paludan ellers havde 
et tæt forhold til, var frygten for, at nogle gæster skulle se, 
at de havde en matros i familien, nok til at vise en ellers 
elsket nevø væk. denne stigmatisering af matroser og of-
ficerer var altså ikke noget Paludan delte med sin familie. 
det miljø, han bevægede sig i i årene før dette lille optrin 
fandt sted, har formentlig påvirket hans opfattelse af ansatte 
i flåden. uoverensstemmelserne i Paludans familie kan være 
et eksempel på, hvordan omgivelserne former individer og 
påvirker deres idealer og værdier. 

Ære og værdighed
det er meget typisk for flere af søfolkene i denne artikels 
kildemateriale, at samfundets syn på dem fylder meget. 
måden, hvorpå andre mennesker ser dem og dømmer dem, 
gør, at de tilpasser deres opførsel til samfundsnormerne, og 
samfundets uskrevne regler bliver ofte brugt som målestok 
i deres selvopfattelse. 
 Peter Wessel blev officerskadet i 1709. i sit korte liv 
kom han ud for mange udfordringer, hvilket fremgår af hans 
mange hundrede breve. efter kun to år i tjenesten måtte han 

Dansk søofficer i den blå uniform, som blev indført i stedet for 
den røde i 1755 efter engelsk forbillede. Gouache af J.J. Bruun. 
Rosenborg Slot.

29



i et brev til slotsloven forsvare sig mod beskyldninger om, 
at han skulle have taget nogle kostpenge: ”… Lever og i det 
Haab at Jeg iche schulde have underkast mig De Høye Her-
rers sincere Domme over slige Bedrifter som for Én Officer 
iche er anstaaelig.”29 selvom det at stjæle kostpenge ikke er 
passende for nogen, lægger Wessel særlig vægt på, at han på 
grund af sin stilling som officer tager meget stor afstand fra 
den slags. Han fortæller hermed, at han lever efter et andet 
og strengere kodeks end andre mennesker, og han gør mel-
lem linierne meget klart, at han identificerer sig som officer, 
lever efter denne stands regler og traditioner, og at han er 
stolt af det.

Hos Winterfeldt og agerbeck findes eksempler på, at 
ære og værdighed i høj grad er et spørgsmål om ærlighed i 
forhold til pengesager: ”Nu betalte jeg mine Creditorer de 
øvrige 3/4 Deel af min Gjæld, foruden 4 p. C. Renter, som 
var efter min Akort ved min Fallit, men saa ejede jeg ikke 2 
Sk. til eget Brug, men erhværvede mig Caracter af en ær-
lig Mand, som var min eneste Rigdom.”30 således beretter 
agerbeck, og Winterfeldt var ganske enig:  ”Aldrig at giøre 
Gield er temmelig umuelig for en som er af god Stand og 
haver ikkuns faa Indkomster, men at giøre større Gield end 
man nogenledis kand see sig i stand til at betale, bør mand 
saa vit mueligt holde sig fra … Denne min Gield er ma-

Asiatisk Kompagnis bygninger på Christianshavn. Blandt mange danske rederier med interesser i Indien og Kina var Asiatisk Kompagni 
det mest betydningsfulde. Bygningerne huser i dag Udenrigsministeriet. Maleri af H. H. Eegberg. Nationalmuseet.  
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askee ikke just større end jeg nok tænker at kunde betale 
den om nogen Tiid, eller ifald jeg skulde døe og mit Tøÿ før 
auctioneres, dets beløb da nok kunde betale det; Men jeg 
har dog, for precautions skÿld, søgt at forsikre mig, ifald 
Skib og alting skulle blive borte, eller jeg paa anden Maade 
forulÿkkes, og værdien af det Gods jeg har ladet blive i Kiø-
benhavn eÿ skulle være stoer som min Gield, den dog skulde 
blive betalt og jeg eÿ ansees for en Bedrager.”31

at betale sin gæld er vigtigt for ens egen anseelse, men 
for Winterfeldt var det tydeligvis også vigtigt for familiens 
navn og for dem, som ville stå tilbage, hvis han selv skulle 
gå bort. Winterfeldt kendte altså sit ansvar som overhovedet 
for sin adelige familie og især for efterladte. for både ager-
beck og Winterfeldt gælder det dog, at det var deres anseelse 
i samfundet, der var på spil. selvopfattelsen og anseelsen i 
samfundet går hånd i hånd.   

Afslutning
disse eksempler fra kildematerialet skal, som bemærket i 
begyndelsen af artiklen, ikke bruges til at tegne et generelt 
billede af søfolk i perioden, men give eksempler på, hvor-
dan de forskellige søfolk, med deres forskellige baggrunde 
og forudsætninger giver udtryk for deres opfattelse af deres 
omgivelser og af sig selv i egodokumenterne. men dagbø-
gerne, brevene, selvbiografierne og erindringerne er også 
kommentarer til forfatterens samtid. om han indordner sig 
eller kritisere samfundsnormer og tendenser, så giver be-
skrivelsen altid nogle informationer om miljøet – ganske 
vist set igennem hans egne briller.

egodokumenterne er naturligvis ikke skrevet for histo-
rikeres skyld, og således skal mange informationer findes 
mellem linierne. nogle ting, der ikke nødvendigvis står 
ordret i teksten, kan alligevel udledes. især hvad søfol-
kene lader fylde i deres tekster, fortæller noget om, hvem 
de er, og hvad de særligt interesserer sig for: arní mag-
nusson beskriver nøje mange af de mennesker han møder, 
men beretter sjældent om de skibe, han sejlede med. ma-
trosen niels trosner derimod nævner ingen af de men-
nesker, han har mødt – og vi må antage, at det er en del, 
siden han sejler på flere forskellige orlogsskibe under 

store nordiske krig. til gengæld angiver han med slående 
præcision, hvordan eskadrens skibe ligger i forhold til hin-
anden, hvor mange kanoner de hver især har, tabstal, både 
på egen og fjendens side, og hvor mange syge besætnings-
medlemmer hvert skib har. blot dette ene eksempel viser, 
hvor forskellige de folk, vi samlet kalder søfolk, har været.  
gennem dette kildemateriale af egodokumenter kan vi få 
historien fortalt af søfolkene selv. det er farvede fortællin-
ger, men det er i de fleste tilfælde førstehåndsberetninger. 

Portrættet af Tordenskjold, som stadig pryder tændstikæskerne i 
dag. Søhelten, der blev kendt for sin dristighed og snilde mistede 
livet i en duel som 30-årig. Inden da havde han nået at avancere 
til Viceadmiral. Maleri af Balthasar Denner i 1719. Orlogsmuseet, 
Nationalmuseet.
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På denne måde har denne form for kilder både fordele og 
ulemper, men de er en guldgrube til at få et mikrohistorisk 
perspektiv på søfartshistorien. 
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Summary:
to see history through a micro-perspective, ego documents 
are the paramount source. this is particularly true for the 
sailors in the maritime history. When the purpose is not to 
draw the great lines of history but rather to experience those 
small everyday things, the letters, diaries, autobiographies 
and memories are a gold mine of information – of course 
seen through the eyes of the writer.

to get to know the characteristics of every sailor we need 
to look beyond the text and deduce what is written between 
the lines. What interests him, and what has he left out? How 
does he measure and describe things that are strange to him, 
such as foreign countries and their inhabitants and culture? 
all these things tell us not only what kind of person he was 
himself, but also about his environment and the way he nav-
igated in it. 

in this article i have sketched out three major topics that 
can be determining for a person’s identity. the first is reli-
gion, which throughout time has been the primary reference 
to quite a few aspects in a society: answers on life, social 
norms and an individual’s relationship with god, thus his 
perception of himself.

next are the individual experiences. as experiences both 
delightful and traumatic, hard choices, wrong or right choic-
es or simply an important new chapter in life shape us and 
give us skills, knowledge and personality. these events in 
the sailor’s life are important for the way he views himself 
and the world. the sailors are often most aware of the fact 
that an event has been significant and it is well described in 
their ego documents.

last comes the aspect of society. the norms of society 
influence the behaviour of every single member, and will 
affect his or her view of right and wrong. as the norms of 
society are often built into a person from a very early age, 
they often appear as related to the individual. society is also 
strongly affected by religion, and these two aspects will in 
many cases merge.
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Nybyggede DANMARK afgik på første rejse fra byggeværft Burmeister & Wain under slæb af bugserbåd til Hamburg maj 1892. Først efter 
levering af sejl og indtagning af last til vestkysten af USA blev der forhyret mandskab. Foto: Holger Munchaus Petersens samling.
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Måneden drejer
Folkene på ’Jernalderens’ storsejlere

Af Holger Munchaus Petersen

Fra omkring1890 anskaffedes en række større sejlskibe, der 
med Dannebrog i agterstavnen fik hjemsteder i København, 
Vejle, Kolding, Odense og særligt på Fanø. Rederne var næ-
sten alle tidligere skippere på sejlskibe, men den virkelige 
rederivirksomhed blev drevet fra Hamburg, hvor firmaet 
Knöhr & Burchardt med den danske chef, Jacob Meyer, i 
spidsen stod for befragtning og andre praktiske ting. Tilsy-
net med skibene blev forestået af en anden dansker, skibsin-
spektør Johannes Havemann. Perioden fra 1890 og frem til 
1910 er med nogen ret kaldt ’Jernalderen’, fordi de nyan-
skaffede skibe var bygget af jern eller stål og var betydeligt 
større end de hidtidige hjemmebyggede træskibe. Fælles for 
skibene var ganske få anløb af dansk havn. Rejserne be-
gyndte sædvanligvis i Hamburg, Antwerpen eller en anden 
af Vesteuropas store havnebyer. Søfolk var lovens fællesbe-
tegnelse for ”alle, der var antagne til på et skib at udføre 
forretninger, som umiddelbart have hensigt til seiladsens 
befording og skibets styrelse”. Denne artikel beretter om 
søfolkenes vilkår på ’Jernalderens’ storsejlere. 

  
Kaptajn – skipper og styrmænd
ved registrering af et skib skulle kaptajnens papirer frem-
lægges som bevis for hans ret til at føre dansk skib. det 
voldte normalt ikke noget problem, for de fleste af jernalde-
rens skippere havde aktier i deres skib. 
 barken lord temPleton skiftede 1902 flag fra 
union jack til dannebrog, mens det lå i new York. den bri-
tiske kaptajn fulgte med, da der ”for øjeblikket i New York 
ingen ledig dansk skibsfører er”.1 Ældre regler fastslog, at 

når et skib blev udredt fra kongeriget, skulle skipper og 
styrmænd være danske. 
 barkskibet danmark af københavn begyndte 1909 
en rejse i antwerpen. mandskabet var på normal vis optaget 
på bemandingslisten af konsulatet. rejsen afsluttedes 1910 i 
leith, hvor konsulen blev opmærksom på, at skibets to styr-
mænd var tyske og ikke mønstret på konsulatet i antwer-
pen, men direkte antaget af den danske kaptajn. konsulen 
forespurgte derfor i københavn, hvad der ville ske, såfremt 
kaptajnen blev syg eller på anden vis ikke kunne bestride sit 
arbejde? spørgsmålet gik til høring i relevante ministerier 
og styrelser, men ingen ønskede at foretage noget ”i nær-
værende sag”.2  danmark var ikke det eneste skib, der 
sejlede med udenlandske styrmænd.   

kaptajnen antog og afskedigede mandskabet. Han skulle 
sørge for, at skibet var tilstrækkelig bemandet. til det formål 
kunne han antage såvel danske som fremmede folk, uden at 
der påhvilede ham nogen indskrænkning med hensynet til 
antal.3

johannes Havemann havde til skipperne udarbejdet en 
instruktion, hvori der blandt andet stod: ”Såvel i mandska-
bets som i skibets interesse anmode vi Dem om så vidt muligt 
at ville gennemføre: at mandskabet intet forskud optager på 
rejsen, i alle tilfælde så lidt som muligt, hvilket efter vor me-
ning også let lader sig gennemføre. Mad og drikke haves jo 
ombord i tilstrækkelig mængde og skrå og tobak kan De jo 
selv indkøbe for mandskabet. Når De på en fornuftig måde 
søger at gennemføre dette, må De absolut kunne undgå røm-
ning, råheder og lignende ubehageligheder”.4
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Forhyring - mønstring
ifølge søloven havde enhver ret til at ernære sig ved at fare 
som matros eller i en mere underordnet stilling med skibe 
og både af enhver art og benævnelse.

kaptajn H.j. thomsen, else af sønderho, berettede, at 
da skibet var anskaffet blev der påmønstret godt, uddannet 
mandskab, der hver fik to måneders hyreforskud til indkøb 
af tøj m.v.5 normalt var det lidt mere omstændeligt. en sø-
mand fik for det meste først hyre, når hans økonomi var helt 

i bund, og han derfor havde behov for penge til betaling af 
gæld og udrustning for den forestående rejse. for skipper og 
reder var det risikabelt at give forskud. når sømanden først 
havde penge på lommen, var det jo ikke sikkert, at han fulgte 
med skibet. det blev normalt ordnet på den vis, at sømanden 
udstedte en trækseddel, der først kom til udbetaling, når ski-
bet var sejlet. På den måde fik sømanden betalt sin gæld og 
dækket sine umiddelbare udgifter, og samtidig havde rede-
riet sikkerhed for sine penge.6 matros Chr. borgland opholdt 

Hamburg med ”skoven” af sejlskibsmaster fra de mange sejlskibe der med kun kaptajnen ombord ventede på udgående fragt. 
Postkort: Holger Munchaus Petersens samling.
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sig tolv dage hos en boarding-master. opholdet inklude-
rede kost og logi. betaling for opholdet svarede præcist til 
en måneds hyre. På grund af særlige omstændigheder ind-
logerede borgland sig kort tid efter på samme sted. denne 
gang fi k han hyre efter kun to dages ophold, betalingen for 
begge ophold var den samme, en trækseddel lydende på en 
måneds hyre.7 

normalt kom mandskabet fra forhyringsagenter eller 
boarding-mastere. i danmark skulle forhyringsagenten 
have en offentlig bevilling til sit arbejde, men da næsten 
alle jernalderens skibe begyndte og afsluttede deres rejser 
i udenlandsk havn, var det en lokal boarding-master, som 
skipperen måtte henvende sig til, når skibet lå færdiglastet 
og klar til afgang med et komplet mandskab som eneste ude-
stående. boarding-masteren stillede med det ønskede antal 
folk, der i samlet fl ok gik til læge, og derefter til en dansk 
konsul, hvor folkene blev skrevet på mandskabslisten med 
oplysninger om skib, kaptajn, den forestående rejse, den en-
kelte sømands navn, alder, stilling, månedlig hyre, sø- og 
lægdsrulle m.v. skipperen modtog så hver mands søfarts-
bog til opbevaring. Herefter udstedtes træksedler til boar-
ding-masteren, der så udbetalte overskydende difference til 
sømanden. med penge på lommen kunne sømanden hilse på 
nye skibskammerater og sige farvel til gamle. ud på natten, 
eller tidligt om morgenen, gik kaptajn og boarding-master 
en runde, hvor de samlede folkene sammen, førte dem til 
havnen, hvor de med en færgebåd sejlede ud til det skib, der 
skulle være ramme om deres tilværelse i op til et par år ud i 
fremtiden. en forudbestilt bugserbåd ankom ved daggry, fi k 
trosse ombord og tog sejlskibet på slæb ud af f.eks. elben. 
kort før Cuxhaven blev folkene vakt til live og sat i arbejde 
med sætning af sejl. når skipperen meldte klar, blev bugser-
trosesn kastet los, og skibet fortsatte for egen kraft med et 
mandskab, der nu skulle lære kollegaer, chefer og livsvilkår 
at kende. sådan foregik det i både Hamburg og de øvrige 
storhavne, der dannede udgangspunkter for skibenes rejser.

nybyggede laura blev april 1889 bugseret fra nord-
by til Hamburg for færdigudrustning, lastning o.s.v. mand-
skab var der ikke brug for til den rejse. først to måneder 
senere blev der hyret ti mand til skibets forestående rejse til 

GEORG SCHWALBE ankom 12. september 1898 til Rotterdam 
med sædvanlig afmønstring af besætningen. 17. november afsej-
lede skibet mod Ostindien med en ladning stykgods. Fem dage 
forinden havde kaptajn Pedersen hos de lokale Boardingmastere 
Andreasen & Olsen forhyret et komplet mandskab. Alle havde 
åbenbart levet på kredit og modtaget forskud af deres fremtidige 
hyre og et par havde yderligere måttet stifte gæld, så de måtte 
udstede trækseddel på op til 1½ måned af deres fremtige hyre. 
Foto: Svendborg & Omegns Museum.
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stillehavssiden af mexico. alle ti mand var danske, og fem 
kom fra fanø. vel tilbage i Hamburg i juli 1890 afmønstre-
des alle. skibet blev gjort klar til næste rejse mod tahiti. 
igen bestod mandskabet af ti danske mænd, heraf fire fra 
fanø. denne rejse endte juni 1891 i Hamburg, og da var 
en mand rømt. til skibets følgende rejser var det en mere 
broget forsamling, der udgjorde skibets mandskab. i august 
1895 blev der i liverpool således mønstret en nordmand, en 
tysker, to finner og en fra demerara, mens de resterende fire 
besætningsmedlemmer var danske. i 1897 bestod besætnin-
gen af syv danske – heraf én fra fanø – mens de øvrige tre 
var fra norge, tyskland og Holland.8 På de fundne besæt-
ningslister ses ikke mange folk fra Ærø. det var måske på 
grund af sjældenheden, at skipperen på  kronPrinsesse 
louise af nordby i 1904 særligt nævnte anden styrman-
den, som kom fra Ærøskøbing, ”og ser ud til at være en 
dygtig mand”.9 

Drenge
drenge var sædvanligvis sønner af venner og bekendte, og 
de kom ofte direkte hjemmefra for at blive ordentligt op-
lært i søfart. niels toftgaard nielsen rejste i august 1894 
til Hamburg sammen med sin broder, der var kaptajn på 
kolding-barken vega. Her om bord havde niels sin før-
ste hyre som dreng på en rejse til sydamerikas vestkyst og 
videre. efter de første dages søsyge fandt han sine søben 
og klarede alt arbejde, der blev ham pålagt. alle ombord 
var flinke, undtagen anden styrmand, der havde løse hæn-
der, hvorfra der faldt en del lussinger til den unge mand. da 
kokken blev syg, var det niels, der sammen med den anden 
dreng stod for bespisningen. en opgave, der også løstes af 
de to drenge, var tømning af lokumsspande, når skibet lå 
i havn. vega`s rejse sluttede i Hamburg, og efter et kort 
besøg i hjemmet rejste niels atter afsted til den store hav-
neby. Hans kvalifikationer rakte nu til ungmand, men sådan 
en tjans hang ikke på træerne, idet ungmænd normalt kom 
fra en boarding-master. niels fulgte sin broders råd og tog 
endnu en rejse med vega som dreng. kokken på denne 
rejse havde problemer med spiritus. På trods af forholds-
regler fik han på rejsen med stort held opbygget adskillige 

branderter, som medførte uheldige optrin. en dag truede han 
med at skære halsen over på kaptajn og styrmand, mens han 
holdt en barberkniv i hånden. Han blev overmandet og låst 
inde på sit kammer, men taget til nåde, da han i ædru tilstand 
lovede bod og bedring. så snart vega kom i havn, fik kok-
ken atter fat i våde varer, blev vild, overmandet og låst inde 
på kammeret for til sidst at blive overladt til det lokale politi. 
kaptajnen ville ikke have kokken om bord igen. i hans sted 
blev forhyret en letmatros, mens niels atter måtte fungere 
som kok.10 

drengen jacob dessau berettede 1892 i et brev til sin 
bedstemoder om de første rosenrøde fire måneder om bord 
på barken danmark af københavn. efter afgang fra Car-
diff havde han været søsyg, men ellers var rejsen gået ret 
livligt:  ...”vi har næsten hver aften musik, der er så en af 
folkene der spiller, og vi andre danser så dertil, morskab må 
der jo til, thi ellers bliver tiden jo for lang ombord”.11 

to sønderhoninger rejste 1895 til sunderland for at til-
træde tjeneste på barken Cingalese af nordby. den ene 
var hovmester og den anden dreng. det var drengens onkel, 
der førte skibet. der var dog ingen nepotisme af den grund. 
drengen blev på hele rejsen udsat for første styrmandens 
luner, der med flittig brug af ukvemsord og slag blandt andet 
bestod i at gøre tilværelsen så sur som muligt for den unge 
mand.12 

den danske sømandspræst i Hamburg gjorde 1906 i 
Dansk Søfartstidende opmærksom på de problemer, som 
danske drenge havde med at skaffe sig hyre. gammel dansk 
praksis var, at drenge blev antaget gennem bekendtskab og 
uden at kræve betaling for det, men i tyskland var forældre 
begyndt at betale 200 mark og nogle gange endnu mere for 
at få deres dreng til søs. den tyske praksis fandt vej til nor-
diske skippere, ”således at ikke få af disse nu antager tyske 
skibsdrenge, fordi der betales for dem”. flere store danske 
sejlskibe blev set med en tysk dreng om bord, så problemet 
var reelt.

det var formentlig sådan en dreng, der fra Hamborg kom 
ombord i ebba af odense i Hull 1898. drengen fik ingen 
hyre, men fandt sig hurtigt til rette og gjorde sig nyttig med 
alt, hvad han havde med at gøre. ved afslutningen af før-
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ste rundrejse skrev kaptajnen til Hamburg og berettede, at 
drengen gerne ville blive om bord på endnu en rejse, men 
så ”må vi vel give ham lidt i hyre, hvilket han kan fortjene”. 
drengen forblev på skibet, men intet tyder på, at han fik løn 
for sit arbejde. ved skibets anløb af libau i 1900, fik han 
udleveret 15 rubler, ”da han savnede de nødvendigste klæ-
der”. i maj 1900 afmønstredes drengen efter at have gjort 
tjeneste ombord i hen ved to år, og han skyldte da 128,63 
mark til skibet.13

en viborg fabrikant havde skaffet plads til sin søn om 
bord på Prins valdemar af nordby. drengen ankom ja-
nuar 1906 til antwerpen og blev påmønstret. Hjemmefra var 
han forsynet med hundrede francs som lommepenge. Pen-
gene havde han vist kaptajn Hansen, der ikke syntes, at en 
dreng skulle have så mange penge på lommen i antwerpen. 
kaptajnen havde derfor sagt, at han skulle få konsulen til 
at sende pengene hjem. efter et par dage forsvandt dren-
gen, og skibet sejlede afsted uden ham. da konsulen hel-
ler ikke hørte noget, blev faderen orienteret, og han fik sat 
udenrigsministerium, konsulat og lokalt politi i gang med 
at finde ham. alt uden resultat. konsulen meddelte faderen 
det negative resultat, men tilføjede: ”det hænder af og til, at 
et skib, der mangler folk, ved sin afgang i allersidste øjeblik 
tager en mand om bord, uden at han har tøj eller papirer. Ef-
ter Shipping Master Thieles udtalelse er dette muligen sket 
med deres søn!”. sagen endte lykkeligt i marts 1906, da den 
fortabte søn vendte hjem til viborg.14  

Mandskabets kvantitet og kvalitet
samuel Plimsolls virke for skibes kvalitet og sikkerhed 
for de ombordværende var betydelig. mindre var gjort for 
mandskabets kvalitet. På baggrund af nogle markante sø-
ulykker, hvor skibenes bemanding og kvaliteten af den en-
kelte sømand havde haft indflydelse, opstod i begyndelsen 
af 1890’erne en voldsom debat i storbritannien. britiske 
skibsredere blev anklaget for af sparehensyn at have stop-
pet national uddannelse af søfolk, og istedet valgt at fylde 
dækshusene med skandinaviske søfolk, der havde lært det 
bedste af gammeldags sømandskab på mindre træskibe.15 
debatten mundede ud i, at board of trade fik til opgave 

at vurdere skibenes bemanding. resultatet blev en rapport, 
hvor kaptajn, styrmand, tømmermand, bådsmand, sejlmager 
og matroser hver især talte for 1/1 mand. ungmand og let-
matros talte for 2/3, drenge for 1/3, mens kok eller steward 
talte for 2/3 mand.16 ud fra dette blev der i 1896 foreslået en 
bemandingsskala for de mange forskellige klasser af skibe. 
eksempelvis skulle et sejlskib på 650 tons have et mandskab 
på 13, mens 1.000 tons krævede 17 2/3 mand. tallene fik en 
hård medfart af rederne, fordi de ikke fandt, at der var taget 
tilstrækkeligt hensyn til skibets rigning, byggemateriale og 
fartområde. formanden for den internationale sømandsuni-
on fremførte på vegne af det menige mandskab ønsket om en 
lov, hvor skibe skulle betragtes som usødygtige, hvis de fore-
slåede regler ikke blev overholdt. skibsrederne havde dog 
større gennemslagskraft, og forslaget blev ikke realiseret.17  

efter skalaen skulle et skib som barken Prinsesse 
marie af nordby på 1.288 nettotons have en besætning 
på 19 mand. skibets virkelige besætning var kaptajn, to 
styrmænd, sejlmager/matros, tømmermand/matros, kok & 
steward, fire matroser, tre mand der betegnedes som matros/
letmatros, tre letmatroser, to ungmænd og en dreng. i alt be-
stod besætningen således af 19 personer, men efter skalaen 
talte de kun 13 1/3 mand. kronPrinsesse louise og 
dets søsterskibe på 608 nettotons havde ombord kaptajn, to 
styrmænd, tømmermand, sejlmager, kok & steward, to ma-
troser, to letmatroser og en dreng, svarende til 9 2/3 mand 
mod de 12, som skalaen angav18.

sejlads med sejlskib var et krav for en kommende styr-
mand, en personlig opsparing var nødvendig at kunne gå på 
skole og blive undervist i navigation. et stort skridt på vejen 
kunne opnås ved hyre på et stort sejlskib. interessen blandt 
danske søfolk for at komme ud med de store danske sejlski-
be var betydelig, men for den enkelte var det besværligt at 
få hyre fra danmark. skibsrederne i nordby berettede 1896 
i Dansk Søfartstidende, at de modtog mange forespørgsler 
fra folk, der ønskede hyre med deres skibe. Årsagen var, at 
hyresøgende søfolk lå for lang tid i logi, ”hvilket mefører 
betydelige udgifter for de unge søfolk og stiller dem over for 
forskellige fristelser”. fanø skibsrederforening bad derfor 
fanø sømandsskole om at virke for, at danske sømænd kun-
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ne få hyre med fanø-skibe i langfart uden, at de unge søfolk 
i forvejen havde opholdt sig i udenlandske havnebyer. men 
det hjalp ikke på forholdene.

Jack Tar, Dagoes, Dutchmen and Niggers 
det enkelte fartøj var ofte et microunivers af nationaliteter. 
det virker ret tilfældigt under hvilket flag, en sømand fik 
sin næste hyre. der findes ikke samlede tal på udenlandske 
søfolk forhyret med de store danske sejlskibe. mandskab 
kom om bord efter det øjeblikkelige behov, hvadenten det 
var som et helt nyt mandskab eller som afløsning for rømte, 
syge eller omkomne folk. den britiske sejlskibsflåde havde 
i 1891 43.257 britter og 9.312 udlændinge om bord. i 1894 
var tallene 35.825 britter og 9.668 udlændinge.19

en britisk skibsfører fremsatte 1882 sine meget personli-
ge betragtninger om søfolk fra forskellige lande og områder. 
sine egne landsmænd kaldte han Jack Tar. deres fællestræk 
var, at de var en samling fordrukne slagsbrødre, der kun 
havde egen interesse for øje. betegnelsen Dagoes dækkede 
grækere, italienere, maltesere og til dels Manillamen. denne 
gruppes fællestræk var, at de var farlige folk, der absolut 
kun skulle forhyres, når det var helt umuligt at få andre folk. 
Dutchmen, var fællesbetegnelsen for sømænd fra Holland til 
østersøen og omfattede således også alle skandinaver. fæl-
lestrækkene var her, at de tjente længe i skibene, var disci-
plinerede, spiste sundt og rigeligt, var renlige og velklædte 
og – meget væsentligt – ædruelige. Dutchmen sparede pen-
ge sammen, og de talte foruden deres nationale sprog og 
engelsk ofte også et tredie sprog som tysk eller fransk. be-
tegnelsen Niggers dækkede hovedsageligt ædruelige, ærlige 
søfolk fyldt med godt humør, men kun såfremt de udgjorde 
alle mand i besætningen, blev de derimod blandet med briti-

ske søfolk, var der indbygget problemer.20 danmark bidrog 
til den sidste gruppe, idet dansk-vestindere blev lokalt for-
hyret på skibe, der skulle til storbritannien. ved forhyrin-
gen modtog folkene et beskedent forskud til anskaffelse af 
nødvendig beklædning. ved ankomsten til storbritannien 
blev de sat tomhændede i land, snydt for hyre og ”udsat for 
nød og savn af alle slags. Det ville være en velgerning imod 
disse for det meste tankeløse folk, om de i hjemmet kunne 

Medlemsbevis fra NATIONAL AMALGATED SAILORS & FIRE-
MENS UNION OF GREAT BRITAIN & IRELAND fra 1890. Fag-
foreninger var ikke noget der blev aktuelt for Jernaldrens søfolk, 
organisering kom fra dampskibenes mandskaber med de hyppige 
havneanløb. Danske fyrbødere og matroser kunne ikke enes om 
fælles organisering. Tilhører Ole Lisberg.
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blive gjort bekendt med den skæbne, som venter dem, når de 
kommer til et uvant klima”.21 ingen dansk-vestindere er set 
som mandskab på jernalderens storsejlere.

i de store træskibes tid fra omkring 1850 havde danske 
skibe almindeligvis start- og slutpunkt for rejserne i dansk 
havn. den nybyggede vestindiefarer gerson på 379 net-
to mønstrede januar 1852 17 danske mænd. 1854 var der 
blandt mandskabet en nordmand, og året efter var der en 
svensker med. 16 danske søfolk i københavn rejste 1855 
som passagerer til london for at udgøre besætningen på 
nyanskaffede george laW af københavn på 260 Com-
mercelæster (520 netto). skibets første rejse gik herefter til 
san francisco. 22 

Helsingør havde flere store sejlskibe hjemskrevet i byen. 
skibene var normalt hjemme i vintermånederne, og når de 
ved forårets komme skulle bemandes, var det med danske 
søfolk. i 1864 var størsteparten af danske søfolk imidlertid 
om bord i de udrustede krigsskibe. Helsingør-skibene skulle 
alligevel ud at sejle, så nu blev der hyret svenske søfolk i 
større omfang. om bord på Helsingør på 253 Commer-
celæster (507 netto) var seks af skibets 16 mand svenske.23 
lidt mere eksotisk var esbern snare af københavn på 
381 brutto. skibet kom aldrig til dansk havn, idet det blev 
erhvervet 1869 i siam og sejlede fast med ris fra bangkok 
til kinesiske havne. 1873 blev skibet afhændet i shanghai. 
kaptajnen var dansk, besætningen bestod af en Chief Of-
ficer med et tysk klingende navn og en tømmermand med 
navnet jim, mens det øvrige mandskab bestod af 12 siame-
sere. siamesernes mulighed for selv at finde en ny hyre i 
shanghai var begrænset, så kaptajnen udbetalte hver mand 
en måneds ekstra hyre og lovede at arbejde på at skaffe dem 
hyre på et siamesisk skib.24 den 1.189 brutto store petrole-
umstransporter nePtun af kolding havde på første rejse i 
1883 16 mand om bord, heraf to svenskere og to nordmænd, 
mens resten var danske. fra hjemstedet var kun en enkelt 
mand foruden kaptajnen. under ophold i baltimore rømte 
otte mand. erstatningen bestod af folk fra norge, rusland 
og tyskland. næste rejse august 1883 rømte seks mand, og 
1884 rømte to ud af den blandede besætning på fem danske, 
fem nordmænd, to finner, fire svenskere og en tysker.25 

doris brodersen af st. thomas på 679 brutto var 
rigget som fregat og mønstrede september 1882 i london 
en besætning på 15 mand, heraf to svenske, en finne og fem 
med angivet fødested i slesvig-Holsten. rejsen gik til bris-
bane, og her rømte ikke færre end fem mand. da skibet blev 
hjemskrevet i nordby på fanø i 1891 blev det nedrigget til 
bark, hvorefter 13 mand sejlede skibet. af dem var tre dan-
ske (heraf én fra fanø), en finne, en russer, to svenskere, to 
nordmænd, to tyskere, en brite og en hollænder.26

en af de tidligste storsejlere fra fanø var sønderho-
barken glad på 417 bruttotons. skibet blev overtaget i 
liverpool 1885, og papirer blev udarbejdet af den danske 
konsul, der blandt andet udfærdigede bemandingslisten, 
der indeholdt 13 mand: to danskere (heraf én fra sønder-
ho), fire svenskere, seks nordmænd og en finne. af disse 
rømte finnen og en nordmand, da skibet anløb galveston.27 
Coranna af nordby på 798 brutto mønstrede 15 mand, 
før det i 1889 afsejlede fra rotterdam. Heraf var ni dan-
ske (syv af dem fra fanø), mens de øvrige var fra Holland, 
tyskland, rusland, norge, finland og sverige. da skibet 
1891 kom til Hamburg, måtte kaptajnen melde, at fire mand 
var rømt undervejs og erstattet med nye folk.28 Casma 
af nordby afsejlede 1890 fra Hamburg mod vestkysten af 
sydamerika med en besætning på 13 mand, hvoraf alle var 
danske og seks fra fanø.29 nybyggede HertHa af kolding 
skulle 1892 fra byggeværftet i sunderland til amsterdam for 
at indtage last. i sunderland kom det ikke på tale at hyre 
mandskab, for ”sågodt som enhver sømand er i Seamans 
Union” (fagforening). der var heller ingen grund til at an-
sætte nogle. turen til amsterdam foregik efter bugserbåd, 
og det absolut nødvendige mandskab var anskaffet af bug-
serselskabet.30 da HertHa havde fået last om bord, blev 
mandskab rekvireret hos kaptajn klaaborgs gamle bekendt, 
logivært olsen i Hamburg, som skaffede en besætning be-
stående af seks danskere, fire tyskere, to svenskere, en hol-
lænder.31 ingen mand i besætningen kom fra hjembyen kol-
ding. klaaborg havde ved en tidligere lejlighed haft meget 
dårlig erfaring med en koldingenser og i brev til sin hustru 
fortalt, at han aldrig mere ville have et af sine bysbørn om-
bord på sit skib.32 
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Arbejdstid 
”Danske skibe står rundt om i havnene ikke godt anskrevne 
hos fremmede søfolk”, lød det i 1896. særlig hårdt var det at 
få englændere og amerikanere til at gå om bord på skibene. 
Årsagen var, at man i danske skibe forlangte, at folkene skul-
le arbejde på dækket i deres frivagter. det var ikke noget en 
engelsk eller amerikansk skipper vovede at kræve. normalt 
var vagterne for det ene vagthold 00 - 04, 08 - 12 og 16 - 20, 
det andet vagthold 04 - 08 (hundevagt), 12 - 16 og 20 - 24, de 
to sidste vagter regnedes for henholdsvis dagvagt og første-
vagt. det følgende døgn byttede man rundt. På danske skibe 
forlangte man, at frivagten skulle arbejde på dækket til hhv. 
klokken 10 eller 14. På britiske og amerikanske skibe gik 
man vagt om vagt, og de to vagthold var aldrig på arbejde 
samtidig. om sproget nævnte samme kilde, at ”ingen matros 
er forpligtet til at at lystre kommando i Flagsproget (d.v.s. 
under skibets nationalflag) undtagen, når det var et engelsk 
skib. Ingen sømand kan mønstre som matros ude på de fjerne 
have uden at han kan engelsk, eller i hvert fald forstår kom-
mandoordene i dette internationale sprog.33 

matros Chr. borgland fandt i 1890’erne, at arbejdsfor-
holdene i både tyske og engelske sejlskibe gennemgående 
var bedre end i danske. trods det lod han sig overtale til at 
mønstre med nordby-barken maX på en rejse til Callao. 
udrejsen varede næsten fire måneder på grund af kontrær 
vind. det gav mangel på proviant og vand, og resultatet blev 
sygdom om bord. også den fem måneder lange returrejse 
til europa var fyldt med problemer. der var sygdom, og en 
mand faldt overbord fra klyverbommen. det øvrige mand-
skab skulle derfor også klare de frafaldnes arbejde. skibet 
sprang læk, hvorefter der måtte pumpes en time hvert døgn 
for at holde fartøjet nogenlunde læns. skipperen forlangte, 
at pumpning skulle udføres efter sædvanlig arbejdsvagt, så 
når vagten eksempelvis havde frivagt om formiddagen og 
først fik fri kl. 11 og allerede skulle stille igen kl. 12, var der 
ikke megen tid til søvn. en dag blev det for meget. folkene 
krævede, at pumpning skulle ske på arbejdsvagten, altså 
inden der blevet givet frivagt kl.10 eller kl.14. skibet kom 
øjeblikkelig i belejringstilstand. det blevet noteret i skibs-
journalen, og skipperen truede med alvorlige straffe, for 

efter hans opfattelse begik besætningen mytteri. da skibet 
ankom til genua blev sagen forelagt konsulen, der forhørte 
de forskellige, men henviste sagen til afgørelse ved dansk 
domstol. siden hørte folkene ikke noget, ligesom der ikke 
var fradrag, da hyrerne blev udbetalt.34

Om bord   
søloven af 1892 fastsatte straframmer for de ”tjenestefor-
seelser eller brud på skik og orden”, som kunne finde sted 
om bord. lovens håndhæver var skipperen, og straffene 
sædvanligvis fastsat udfra den enkeltes hyre.35 afgørelsen 
kunne ankes til en dansk konsul, som kunne afholde forhør, 
mægle eller afsige en kendelse. Pengebøder blev indbetalt 
til et konsultat og overført til udenrigsministeriet i køben-
havn, hvor man tog stilling til, hvilken velgørende institu-
tion der skulle nyde godt af pengene. enkeltstående tilfælde 
kunne henvises til behandling ved dansk domstol, særligt 
sø- og Handelsretten.

ud fra de forholdsvis få sager der endte i myndighe-
dernes arkiver, foregik livet ombord på de store sejlere for 
det meste stille og fredsommeligt, hvor alle viste gensidig 
respekt for de øvrige ombordværende. der var selvfølgelig 
undtagelser. Problemer kunne opstå af mange årsager. sø-
folk levede tæt sammen i et lukket miljø, og sejltiden mel-
lem havneanløb kunne vare mellem tre og fire måneder el-
ler endnu længere. folkene måtte stole på hinanden, når de 
udmattede puklede på under hårdt vejr. i vindstille perioder 
kunne drillerier gå på nerverne, og føde- og vandrationer 
blive knappe, kokken fremstille elendig føde, styrmænd og 
skipper var  de rene slavepiskere o.s.v. der var mange ting, 
som kunne gå op i en spids og ende som en sag.    

skibsfører C.m. Poulsen måtte ved ankomsten til Ham-
burg i marts 1896 gøre rede for begivenheder, der var ind-
truffet på HertHa af kolding. den tyske andenstyrmand 
havde truet skipperen med vold. det var de herrer blevet 
enige skulle koste en bøde på 200 mark. for ulydighed og 
fuldskab var den københavnske kok og steward ikendt en 
bøde af en kvart måneds hyre = 8,75 mark, en tysk matros 
der havde forladt sin udkik måtte ligeledes erlægge en kvart 
måneds hyre. endelig havde en anden tysk matros frivilligt 
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måttet betale 50 mark for tyveri. Pengene endte alle sam-
men hos bombebøssen i københavn,36 

andenstyrmanden om bord på danmark af køben-
havn blev april 1893 noteret i skibets logbog for at have so-
vet på vagten, ikke bare en, men gentagne gange. ved en 
anden lejlighed havde samme mand modsagt skipperens 
ordrer. det samme havde førstestyrmanden oplevet. alt blev 

omhyggeligt indskrevet i logbogen, og bevidnet af skipper, 
førstestyrmand og andre direkte implicerede. til sidst blev 
andenstyrmanden ganske enkelt frataget sin kommando. da 
danmark i juli 1893 ankom til newcastle i england, blev 
sagerne forelagt den nærmeste konsul. styrmanden blev 
idømt en mulkt på 4 £ 3 d. 4 d. Pengene blev overdraget til 
bombebøssen i københavn.37 

Nybygget Kolding bark HERTHA tog marts 1892 sin første last ombord i Amsterdam. En del af ladningen var apparatur til fremstilling 
af spiritus, største colli vejede 50 tons. Da skibet var lastet og sejlklart, blev mandskabet forhyret, og det var det mandskab, der stod for 
losning til pramme på den åbne red ved Altata på Stillehavssiden af Mexico. Foto: Klaaborg.
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kok H.j. larsen klagede i 1897 til udenrigsministeriet 
over den behandling, som han havde fået om bord i nordby-
barken maX – og over manglende forståelse fra konsultatet 
i Hamburg. Han havde fået et fradrag i hyren på grund af 
en bøde, som kaptajnen havde idømt ham for dårlig opfør-
sel. kokken var ikke enig og havde klaget på konsulatet. da 
han her ikke følte sig vejledt, men snarere vildledt, bad ham 
om foretræde for den danske generalkonsul i Hamburg. det 
blev ham nægtet, og i stedet blev han henvist til at søge sin 
ret ved sø- og Handelsretten i københavn, men det gjorde 
han tilsyneladende ikke.38   

om bord på juPiter af københavn havde skipper og 
førstestyrmand adskillige højlydte skænderier med mand-

skabet som tilhørere. Èt af dem udviklede sig til et slagsmål, 
da skibet var undervejs fra antwerpen til san francisco. 
ved ankomsten til san francisco afholdt konsulen forhør. 
vidner til optrinet berettede, at det var kaptajnen, der havde 
begyndt skænderiet med brug af usømmelige ord, men styr-
manden der havde lagt hånd på kaptajnen. konsulen fandt 
ved sit forhør, at der havde været fejl på begge sider – sær-
ligt fordi de to officerer havde skændtes åbenlyst i mand-
skabets påhør, hvilket førte til dårlig disciplin om bord. at 
der var lagt hånd på kaptajnen, anså konsulen for en kujon- 
agtig handling, idet styrmanden var ung, stærkt bygget og 
muskuløs, mens kaptajnen derimod var en ældre letbyg-
get mand. konsulen bestemte derfor, at styrmanden skulle 

Bark GLADSTONE af Nordby med rigningshavari. Farvelagt tegning udført af den lokale kunstner Woolston Barrett i Newcastle New 
South Wales − en plads som skibet anløb ikke færre end seks gange for at laste kul. Museet for Søfart.
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forlade skibet inden 24 timer og fradrages halvdelen af sin 
tilgodehavende hyre.39 

gladstone af nordby ankom 17/12 1892 til mel-
bourne efter tre måneder i søen fra new York. ret usædvan-
ligt medbragte skibet to passagerer, en mand og en dame. 
om aftenen 19/12 gik kaptajn, første styrmand og den kvin-
delige passager, som stadig boede ombord, fra borde. nogle 
af mandskabet havde ladet sig friste til at mærke fast grund 
under fødderne, men havde ikke fået lov. da de tre returne-
rede var de berusede (om kaptajnen var beruset var uvist), 
de tog ophold på dækket, hvor de tog imod folkene, der 
havde været i land. styrmanden ganske kontant ved at give 
hver enkelt en knytnæve i ansigtet. knytnæveslaget var ikke 
velkomment og blev på et tidspunkt gengældt, hvorefter det 
udartede sig til et større slagsmål. kaptajnens indsats var 
begrænset til opildnende tilråb, som ”go at it, I will see fair 
fighting”. den kvindelige passager blandede sig i stridig-
hederne, og da styrmanden på et tidspunkt holdt en matros 
nede, rev hun matrosen i ansigtet med neglene. mandskabet 
fik efterhånden overtaget, styrmanden måtte trække sig til-
bage, men kom tilbage med en kniv i hånden. Han forsøgte 
dog ikke at anvende den, og uden problemer blev den taget 
fra ham.  

Herpå fulgte et lokalt efterspil med politi og retssag. 
kvinden forklarede sin deltagelse med ønsket om at stifte 
fred. Årsagen til, at hun havde revet sømanden i ansigtet var, 
at han havde sagt, hun var en kvinde af dårlig karakter, og 
så havde han sparket hende på brystet og givet hende et blåt 
øje. retten fandt det temmelig idiotisk, at hun havde blandet 
sig i stridighederne, men sømanden blev alligevel dømt til 
tre dage i byens fængsel, betaling af en bøde på 10 shilling 
samt udredning af sagens omkostninger med 26 shilling.   

konsulens forhør bragte flere sager for dagens lys. den 
mandlige passager havde under en storm, hvor en af folkene 
var ved at blæse ned fra en rå, hørt styrmanden udtale ”that 
would not matter, there are plenty more – where he comes 
from”.  

mandskabet havde flere gange beklaget sig til kaptajnen 
over styrmanden, men det havde han ikke taget sig af. kon-
sulens opfattelse af kaptajnen var, at han muligvis var en 

god sømand, men en ringe leder og dårligt forbillede for 
sine folk – og dertil en simpel mand der tog let på tingene. 
det kom også frem, at styrmanden ved flere lejligheder 
havde demonstreret sin magt og autoritet over mandskabet 
for kvinden, med hvem han syntes at have været på ”very 
friendly terms”. Han havde slået på folkene uden årsag og 
anvendt ”bad names”. damen medvirkende aktivt til det 
dårlige klima. engang havde hun sagt til en sømand, at hans 
”wife was a whore” og betroet ham, at det var styrmanden, 
der havde fortalt det til hende. i det hele syntes hun at være 
ligeså ferm i ”bad language” som styrmanden. 

konsulen fandt, at styrmanden totalt havde mistet re-
spekt og autoritet ved sine handlinger og dømte ham til tab 
af en måneds hyre. de seks søfolk, som var gået i land uden 
at få lov og efterfølgende var kommet i slagsmål med styr-
manden og kvinden, skulle hver især betale en dags hyre i 
straf.  der var ingen straf til kaptajnen, men omkostninger 
for rederiet. konsulen fandt det voveligt at sætte folkenes liv 
på spil ved fortsat at lade dem følge med gladstone. de 
seks mand fik udbetalt deres tilgodehavende hyre og afmøn-
strede, da ladningen var losset.40  

gladstone ”var ellers et prægtigt skib, som nok 
kunne fryde en sømands hjerte”. 1895 kom der ny besæt-
ning på 24 mand ombord. 11 forskellige nationaliteter var 
repræsenteret, ”og der var nogle slemme karle iblandt. Man 
kunne vel sige, hvorfor tager man sådanne folk ombord? 
Ja, man tog dem nu ikke. De sendtes af forhyringsagenter 
og logiværter, sådanne søfolk som ingen penge havde, og 
som logiværter og agenter ønskede bort, for at de kunne få 
fat i et par måneders hyreforskud”. det var en styrmands 
beskrivelse af det mandskab, der kom ombord i marseille. 
under et efterfølgende anløb af santos deserterede nogle af 
folkene, andre blev syge, atter andre måtte efterlades i by-
ens fængsel. afløserne var af samme slags ”heriblandt fem 
negre, som førte store ord og dominerede i lukafet”.41 i 1904 
var skibet i rangoon for at hente jute til Chile. der var uro 
blandt mandskabet. seks mand nægtede at arbejde, blev af 
den lokale ordensmagt hver idømt fængsel i syv dage for 
deres forseelse og kom ikke med på den videre rejse. en 
finsk matros røg på hospitalet med en kønssygdom. da den 
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var selvforskyldt, blev han blot strøget af mandskabslisten. 
en dansk dreng blev indlagt på hospitalet i forkommen til-
stand; også han blev slettet. tre mand, en svensker, en nord-
mand og en amerikaner ville ikke med mere, så de rømte fra 
skibet. for at kunne fortsætte rejsen blev der påmønstret ni 
mand. også det var en broget samling bestående af briter og 
svenskere samt en tysker, en græker og en inder.42 

ebba af odense var 1901 på vej fra en svensk trælast-
plads til birkenhead. mandskabet ville meget gerne anløbe 
københavn for at kunne afmønstre. en årsag til at kaptaj-
nen ville undgå københavn var, at styrmanden havde givet 
en letmatros en lussing på en så uheldig måde, at mandens 
trommehinde var gået i stykker. matroserne havde opfordret 
letmatrosen til at klage til konsulen, men som det hed fra 
kaptajnen: ”med ham kan jeg imidlertid nok klare sagen”, 
derimod, hvis sagen blev fremstillet i københavn ”vil den 
selvfølgelig blive gjort meget værre end den er, og det kan 
da let medføre en del ubehageligheder”. skibet anløb ikke 
københavn, og der kom åbenbart ikke mere ud af den af-
fære.43 

kaptajnen på fanøs største skib CoPleY var en af de 
”hårdkogte skippere, der ikke gik af vejen for noget”. en 
gang skal han have slået rorsmanden i dækket med en koffil-
nagle, fordi han ikke havde givet roret i borde hurtigt nok, så 
skibet ramte en kajmur i london.44 På rejse fra antwerpen 
til los angeles og Portland (oregon) i 1902-1903 notere-
des førstestyrmand flere gange i skibets logbog, fordi han 
ifølge kaptajnen og flere vidner havde vist sig ude af stand 
til at udføre de pligter, som hans stilling fordrede. Han blev 
beskyldt for ikke at kunne huske selv de mindste ordrer og 
viste dertil en komplet ulyst til at erhverve kendskab til og 
interesse for skibet. det syntes kaptajn på et tidspunkt gjor-
de det umuligt at lade ham fortsætte som førstestyrmand. 
Posten blev overtaget af andenstyrmand, trediestyrmand 
blev andenstyrmand, mens førstestyrmand blev degraderet 
til trediestyrmand. det ville han ikke finde sig i, så han næg-
tede at underskrive logbogen og ville heller ikke arbejde. 
ved ankomsten til Portland blev sagen forelagt vicekonsu-
len, som efter at have hørt sagens parter bestemte, at enten 
skulle styrmanden acceptere sin degradering eller lade sig 

afmønstre. Han valgte det sidste og blev efterladt på egen 
regning. styrmanden skrev til udenrigsministeriet i køben-
havn og berettede om de udskældninger, fornærmelser og 
krænkende ord, som kaptajnen havde anvendt. vendinger 
som: ”gammel nathue, idiot, døgenigt, svinehund, gamle 
torsk og deslige udstødtes i vrede for at kue hans under-
ordnede. styrmanden havde selv været fører af store skibe, 
og kendte udmærket en skibsførers opgaver. Han ønskede 
at forfølge sagen ved i det mindste få slæbt skipperen for 
retten.  udenrigsministeriet kunne ikke hjælpe, men dansk 
navigatørforening trådte ind som støtte for styrmanden 
og krævede en nærmere undersøgelse, for den behandling 
nævnte styrmand har været genstand for, har næppe noget 
sidestykke. rederiet blev stævnet, og der blev givet mini-
steriel bistand til afholdelse af nye forhør, fordi mandska-
bets forklaringer i Portland kunne være påvirket af frygt for 
skipperen. tre af skibets besætning udtalte siden i sø- og 
Handelsretten, at de anså styrmanden for en brugbar 1ste 
styrmand. den bestyrende reder skrev i beretningen for ski-
bets vii rundrejse, at der ”verserede en sag ved de danske 
domstole”.  der var god grund til bemærkningen, for rede-
riet blev dømt til at betale styrmandens udestående hyre på 
925 kr. rederiet ville ikke acceptere dette udfald og ankede 
sagen, men endte alligevel med at indgå et forlig, hvor styr-
manden fik udbetalt 825 kr.

rederiets omkostninger var herudover 974 kr. og 97 øre, 
som blev fratrukket indtægterne for viii rundrejse. den 
korresponderende reder meldte i samme regnskab, at hele 
besætningen på nær to fanø-drenge var rømt i san fran-
cisco og eureka. siden havde der på samme rundrejse været 
stor mandskabsflugt i guyaquil og taltal. ved ankomsten til 
europa i 1907 opgav den pågældende kaptajn sejlskibsfar-
ten, og ved næste regnskabsaflæggelse kunne rederen no-
tere: Jeg er meget tilfreds med forandringen af førerposten, 
beklager kun, at ændringen ikke før er sket.45 

Landkending
virkningen af spiritus kan tilskrives mange af de problemer, 
der opstod, når skibets folk fik kontakt med det faste land. 
frantZ sCHWalbe af nordby anløb lillejuleaften 
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1900 Punta delgada på azorerne for at modtage ordre om 
den endelige destination for skibets ladning af copra. rejsen 
havde ikke været nem. skipperen var sat i land på st. Helena 
på grund af sygdom. styrmanden havde overtaget posten, 
og han kunne ikke fordrage kokken, som han syntes var ”en 
mand, der ikke er god at komme til rette med”. desuden 
havde kokken ikke passet godt nok på provianten, og skip-
peren påstod desuden, at kokken havde stjålet vin, porcelæn 
og meget mere. dette og mere af samme skuffe tjente efter 
skipperens opfattelse som bevis for, at den kombinerede kok 
og steward var et meget slet menneske. skipperens påstande 
blev fremsat til konsulen i nantes. konsulen var fra den 
danske gesandt i london blevet underrettet om, at der ville 
komme en sag. 

sagen var en klage, som kokken havde fremført for 
konsulen i Punta delgada. derfra var den sendt videre til 
den danske repræsentation i london, der så oversendte den 
til nantes, som var den endelige destination for franZ 
sCHWalbe. 

først og fremmest havde skipperen forbudt kokken at gå 
til konsulen i Punta delgada og sagt, at hans klager måtte 
vente til nantes, fordi lods og slæbebåd var parat til at føre 
skibet til søs. kokken var alligevel gået til konsulen, hvorfor 
han blev agterudsejlet. 

til konsulen havde kokken forklaret, at han ikke følte 
sig sikker ombord. i Punta delgada var skipper og første-
styrmand gået i land og i løbet af natten returneret i selskab 
med en norsk skipper. da kokken vågnede om morgenen, lå 
den danske skipper i sit landgangstøj på kokkens kiste med 
en del af sin krop inde i kokkens køje. skipperen var åben-
bart gået på kokkens kammer for at få noget spiseligt til sit 
selskab, men åbenbart faldet i søvn, inden han fi k fremført 
sit ærinde. for at de andre medlemmer af besætningen ikke 
skulle se skipperen, der øjensynligt havde været beruset, 
vækkede kokken ham og fi k ham gelejdet agterud til sit eget 
kammer. et kvarter efter gik kokken ind i kahytten for at 
hente kaffekanden. Her sov den den norske skipper på so-
faen. andenstyrmand kom samtidig ind i kahytten og spurgte 
efter skipperen, for de havde søgt efter ham alle steder uden 
resultat. kokken fortalte så, hvor han havde fundet ham. da 

Fra barkskibet EBBA af Odense skrev Kaptajn Kaas i maj 1900 til 
den danske Forhyringsagent Olsen i Hamburg. ”Det glæder mig, 
De har en Styrmand for ”Ebba”, jeg håber det er en god Mand og 
bedes De afsende ham snarest. Dersom De kan skaffe en god Kok & 
Stuart til en moderat Hyre, ikke over Mark 70, bedes De sende ham 
med det samme. Angående den øvrige Besætning, vil De få nærmere 
Ordre.” EBBA var ankommet London 8. maj 1900 og afsejlede 26. 
juni, så det var ikke normalt at begynde forhyringen så tidligt. Kopi-
bog for Kaptajn H. Kaas, Svendborg & Omegns Museum
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kokken kom tilbage med kaffen, var skipperen inde i kahyt-
ten, hvor han gav kokken en større overhaling og kaldte ham 
tyveknægt. kokken svarede, at skipperen ikke burde skælde 
ham ud i andres påhør, men så ”sprang kaptajnen op fra sto-
len, greb mig i brystet og ville slå mig en skalle. Da han 
endnu var beruset og dårligt kunne stå på benene, havde jeg 
intet besvær med at holde ham, så at han ikke kunne komme 
mig til livs, og jeg forsøgte at tale ham til rette”. flere gange 
sprang skipperen på kokken, endelig den fjerde gang lykke-
des det at slå kokken ind mod døren, hvorved kokkens højre 
hånd blev beskadiget. i sit raseri truede skipperen kokken på 
livet, idet han råbte: ”Jeg skal Satan lyne mig slå dig ihjel”. 
mens den norske skipper søgte at tale skipperen til ro, strøg 
kokken ud af døren og meldte: ”nu går jeg til konsulen for 
at klage”. skipperens svar var: ”du kan gå ad Helvede til”!

kokken kom fra øen om bord på den norske skippers 
skib, mens franZ sCHWalbe sejlede mod nantes. 
skipperen kaldte kokkens forklaring ”usandfærdig”. at han 
som skipper skulle havde været under indflydelse af spiritus, 
og at kokkens liv skulle have været i fare, var det rene vrøvl. 
desuden hævdede skipperen, at kokken var deserteret, og 
derfor hverken havde krav på tilgodehavende hyre, tøj eller 
øvrige ejendele. forklaringen fra nantes blev sendt til lon-
don, hvor de to beskrivelser blev vurderet. Her fandt man, at 
kokkens ”fremstilling synes meget pålidelig og sandfærdig”. 
Påstanden om, at kokken skulle være rømt på et så afsides 
sted som azorerne, efterladende sig tilgodehavende hyre 
på omtrent 700 kr og en god garderobe, når han vidste han 
skulle afmønstre 14 dage senere i nantes, blev ikke taget for 
gode varer. til konsulatet i nantes måtte skipperen betale 
915,85 francs, som blev sendt til københavn og indsat på en 
bankbog i bikuben med 659,15 kr. i kokkens navn. 46      

kronPrinsesse louise af nordby anløb i 1905 
valpariso som nødhavn på grund af havarier. det var kul-
minationen på en rejse, der hidtil havde været fyldt med 
problemer. skipperen var død og førstestyrmand ny skipper. 
en mand af besætningen var omkommet. der var desuden 
diverse tvister mellem bådsmand og skibets nye førstestyr-
mand, hvor bådsmanden i hele besætningens og skipperens 
påhør havde kaldt styrmanden noget unævneligt. dertil følte 

styrmanden sig truet af mandskabet. de nye folk om bord 
havde egne opfattelser af, hvordan livet burde leves om bord 
på et sejlskib. det gav anledning til meget bryderi, og under 
skibets tvunge ophold i valpariso måtte konsulen flere gan-
ge lægge øren til mandskab og skipper, der ønskede hans af-
gørelse på deres uoverensstemmelser. to matroser, en britte 
og en tysker, erklærede dagen før afsejling, at de ikke agtede 
at arbejde, hverken den dag eller nogen følgende, mens de 
”iagttog en ærbødig og høflig optræden” over for kaptajnen 
på konsulatet. de to mand var villige til at lade sig fængsle 
her, eller lægges i jern om bord. men afmønstre uden udbe-
taling af deres hyre ville de ikke. straffen for deres arbejds-
vægring var en halv måneds hyre, som de fandt ”var en mild 
og nådig straf”, men at straffen kunne gentages for hver 
dag, de ikke ville arbejde, ville de ikke tro på. konsulen 
anså ikke skipperen for ”at være mand for at bringe dem til 
lydighed og frygtede, at de skulle have en demoraliserende 
indflydelse på den øvrige besætning”. de to mand blev der-
for afmønstret på stedet og fik udbetalt mindre end halvde-
len af deres tilgodehavende.47

Rømningsmænd
På et skandinavisk søfartsmøde i 1883 var et af emnerne 
rømning eller desertering. alt hvad der kunne opnås enig-
hed om, var, at emnet burde behandles af en international 
delegation til ”systematisk modarbejdelse af Rømningsvæ-
senet og særlig af de fristelser til rømning, der udgår fra 
Boardingmastere og deres Runnere”.48 

når en sømand rømte, gjaldt det for ham at få mest mu-
ligt af sit tøj og andre ejendele med, og sørge for at have 
forskud på hyren o.s.v. en ting en rømningsmand aldrig 
kunne få med, var søfartsbogen, der beviste, hvem han var, 
og hvilke kvalifikationer han besad. den var afleveret og 
nærmest taget i pant af skipperen ved forhyringen.

i europæiske havne var det yderst sjældent, at folk rømte 
fra de store sejlere. det var normalt her rejsen endte, den 
tilgodehavende hyre blev udbetalt, og folkene helt legalt 
kunne gå i land med ejendele og papirer. 

amerikanske havne var anderledes. Her fristede både 
eventyr i land og løfter om høje hyrer på nye skibe, hvor 
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det ikke blev taget så nøje med papirer. i new York førte 
konsulatet statistik over rømninger gennem fire år fra 1892 
– 1895.  antallet af rømninger lå disse år på hhv. 78, 25, 45 
og 19. en hel del af disse folk kom til byen med dampskibe. 
særligt thingvallaliniens udvandrerdampere havde man-
ge rømninger blandt besætningsmedlemmerne, men ikke 
blandt mellemdæksopvarterne, som kun var hyret for rejsen 
til amerika, så de blev helt legalt afmønstret i new York. 49 
søfolk fra jernalderens storsejlere var kun i yderst begræn-
set omfang leverandører til statistikkens tal. når disse skibe 
anløb new York var det sædvanligvis som afslutning på en 
rundrejse med normal afmønstring af alle ombordværende.

den amerikanske vestkyst havde helt andre forhold. i 
1898 rømte seks mand fra siXtus af nordby, og under 
opholdet måtte skipperen skille sig af med yderligere to 
mand.50

søfolkene kunne have landsyge efter den ofte lange sø-
rejse. venus af kolding havde f.eks. i 1889 seks måneder 
i søen. siXtus af nordby havde i 1898 fire måneder og 11 
dage og i 1904 fem måneder og fem dage. når folkene mær-
kede fast grund under fødderne, kunne det være fristende at 
forlænge landgangen. Hvorvidt det altid var rømning, der 
fandt sted i san francisco og omliggende pladser kan der 
sættes store spørgsmålstegn ved. i 1890’erne blev tallet af 
søfolk, der ikke kom retur til deres skib anslået til et par 
tusinde hvert eneste år. 

Hyrebasserne i usa var almindeligt berygtet for at 
udsætte søfolk for en enestående samvittighesløs behand-
ling, og forholdene på vestkysten blev beskrevet som lov-
løse. skipperne klagede over, at deres folk blev lokket til at 
rømme, og at de de så kunne blive afkrævet 50 $ for at få 
en afløser. skipperne kunne imidlertid ikke alle sige sig fri. 
selv kunne de have økonomisk interesse i at folk rømte, da 
søfolkene på rejsen havde optjent hyre for op imod et halvt 
år. såfremt skibet måtte vente på fragt, var der ikke behov 
for hele mandskabet, så hvis nogle forsvandt, sparede man 
hyre, og skipperen kunne beholde de rømtes tilgodehavende. 

mellem 1888 og 1914 havde danske storsejlere 22 anløb 
af havne i det nordvestlige amerika, heraf kom de syv til 
ankers i san francisco.51 1892 var det Prins valdemar 

af nordby, der hentede en ladning hvede til den udmærkede 
fragt af  35 sh. pr. ton. da skibet var lastet, stillede kaptajnen 
hos konsulen med papirer og søfartsbøger for tre danske sø-
folk, der var rømt. i deres sted blev skrevet tre udlændinge 
på mandskabslisten.52 

et skib under indsejling blev mødt af lodsen, og i hans 
kølvand kom en samling lyssky elementer om bord, som 
ved hjælp af gavmild udskænkning af spiritus, løfter om 
alverdens herligheder såsom masser af dejlige damer, rige-
ligt mad og drikke, let tjente penge o.s.v., lokkede folkene i 
land. var løfterne ikke overbevisende nok, anvendtes andre 
metoder som spiritus med knock-out dråber, trusler om – 
og brug af – fysisk vold. mord hørte til dagens uorden, og 
ordensmagten kunne man absolut ikke stole på. søfolk blev 
plyndret for alt, det var lykkedes dem at få med i land. at 
skipperen skulle betale de mange penge for at få nye folk til 
skibet var naturligvis beklageligt, men de folk han fik om-
bord havde på deres side måttet underskrive en trækseddel 
til boarding-masterne på op til tre måneder af deres fremti-
dige hyre for at slippe ud af dette Helvede.53  

u.s.a. vedtog 1906 en lov med straffe for shanghajning 
af søfolk. straffene gik fra 1.000 $ til et års fængsel, eller 
begge dele for den, som ”under usande foregivender, ved 
trusler, vold, beruselse eller lignende skaffer folk, eller blot 
prøver at skaffe folk i noget skib i De forenede  Stater, i den 
henseende, at de pågældende der skal tage hyre eller udføre 
arbejde af nogen art”.54

australien havde anderledes forhold, men inden skibene 
nåede frem hertil havde søfolkene været længe undervejs, 
og det var et sted, hvor mange kunne fristes af mulighe-
derme om en ny og bedre tilværelse. terCera af nordby 
anløb 1897 brisbane fra london. seks mand rømte, heraf 
slog en dreng og en matros fra nordby pjalterne sammen i 
jagten på en ny tilværelse. erstatning blev fundet med for-
hyringen af syv mænd og tre kvinder.55    

tre mand gik ved kolding-barken HertHas anløb af 
sydney i 1896 på eventyr. blandt de rømte var kokken, der 
senere sendte et bønskrift til kaptajn n.C. klaaborg, hvor 
han bad om forladelse for at have rømt, men bad om: ”Med-
lidenhed med mig, for ellers vil jeg gaa til Grunde, og min 
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Danske søfolk havde deres 
officielle søfartsbog, hvori 
alle forhyringer omhyggeligt 
blev dokumenteret. Til højre 
ses en søfartsbog for matros 
Hans Jørgensen fra Fanø. 
USA havde et anderledes 
system, som måske gjorde til-
værelsen for rømningsmænd 
lettere. Det var et certificat 
der udstedtes for den enkelte 
periode, hvori sømandens 
karakter blev angivet, her 
som god for letmatros Niels 
C. Klaaborg. Ingen af de 
to nævnte var dog på noget 
tidspunkt rømningsmænd. 
Klaaborg og Fiskeri- og 
Søfartsmuseet.

syge Moder derhjemme, for hendes Skyld gjør det, at jeg 
kan komme til at tjene og hjelpe hende, derfor forbarm Dem 
over mig og giv mig min Søfartsbog, uden den kan jeg ingen 
Ting udrette”.56      

ingeborg af odense var 1901 i Peru og lastede suk-
ker til australien. under opholdet i havn var der problemer 
med en matros. skipperen håbede, ”at slippe klar af ham 
uden at afbetale ham. Han er ikke meget værd ombord, så 
jeg vil foretrække at gå en mand mindre”. matrosen blev ef-
terladt i byens fængsel. vel ankommen til melbourne havde 
katajnen en del besværligheder med mandskabet, ”og des-
værre kan jeg ikke behandle dem efter dansk lov og ret”.57

australien fortsatte med at drage søfolk til sig. i 1909 
var det Prins valdemar af nordby, der blev deserteret 
fra. kaptajnen meldte desertørerne til politiet, der udstedte 
arrestordrer og beskrivelser på de otte mand. nogle dukkede 
op, da de havde fået nok af eventyret og atter ville til søs, 
men nu manglede søfartsbogen. et par blev året efter an-

holdt og bragt for retten, men løsladt, da de ikke havde lavet 
andre ulovligheder.58 

tilbageholdte søfartsbøger blev sendt til udenrigsmi-
nisteriet og derfra til myndigheden på rømningsmandens 
hjemsted. såfremt manden senere ønskede sin bog igen, 
måtte han stå til regnskab for sin handling. det gjorde Chr. 
borgland hos politimesteren i kerteminde, hvor han som 
forklaring for rømningen bl.a. berettede om ”den ikke altid 
blide behandling”, han havde været udsat for. Politimeste-
ren var meget forstående og tilføjede selv forklaringen ”lidt 
ungdommelig eventyrlyst”. borgland fi k sin søfartsbog og 
dermed beviset for sit kendskab til erhvervet. men tidligere 
rømningsmænd var ikke de første, der blev udtaget, når der 
manglede søfolk. søfartsbogen skulle jo præsenteres, og 
heraf fremgik, at ejermanden tidligere havde rømt.59

søfartsbogen udgjorde bevis for nogle af de betingelser, 
der krævedes for at kunne få papirer som styrmand. det 
fandt Hans s. Haugaard ud af i 1903. efter at have gået et 
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stykke tid på navigationsskolen på fanø savnede han sin 
søfartsbog, for uden den kunne han ikke ”føre tilstrække-
lig bevis for sejlads i udenrigsfart”. Han var i 1900 rømt 
fra lenita af nordby. Han havde efterfølgende kontaktet 
kaptajn Clausen, som havde fortalt, at søfartsbogen var afl e-
veret i valpariso, men den var af én eller anden grund ikke 
kommet til udenrigsministeriet i københavn. i sagsakten er 
intet noteret om straf.60

Måneden stopper   
første kontakt med land efter endt rundrejse var ensbe-
tydende med opsigelse og afmønstring af mandskabet. 
gladstone af nordby ankom til antwerpen 15/12 1906 
og blev fortøjet på siden af en damper, hvorefter besætnin-
gen afmønstredes på nær to mand. det nødvendige vagthold 
blev herefter sat af folk fra land.61 

Cingalese af nordby var 1895 under indsejling til 
bremen. ud for bremerhaven blev dækket fyldt med runne-

re fra bremen. det var skomagere, skræddere og selvfølge-
lig boarding-mastere, der alle delte gavmildt ud af cigarer, 
ligesom der var fri adgang til fl asker med stærke drikkeva-
rer. alt sammen naturligvis for at få søfolkene i humør til at 
investere deres optjente hyre på runnernes tilbud.62

når et skib endnu i begyndelsen af 1890’erne ankom til 
themsen, blev det entret af en sværm af mennesker, herun-
der kvinder kaldet harpies (bevingede kvindelige dæmoner), 
som bogstavligt talt fyldte sprit i halsen på søfolkene for at 
få dem i deres garn. rædselsfulde og nedværdigende optrin 
fandt sted og gjorde skibets videre færd til en risikabel fore-
teelse. næste invasion kom i dokken, hvor det var crimps 
(hyrebasserne), der indbyrdes sloges for at på fat i søfolke-
nes tøj og andre ejendele. søfolkene opførte sig som viljelø-
se dukker over den voldsomme interesse for deres personer. 
selv de mest standhaftige, der havde kunnet modstå harpi-
ernes fristelser og holdt sig fra de tilbudte drikkevarer, var 
magtesløse. de var sagt op, skulle gå i land, men kunne først 

stykke tid på navigationsskolen på fanø savnede han sin re fra bremen. det var skomagere, skræddere og selvfølge-re fra bremen. det var skomagere, skræddere og selvfølge-
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dagen efter få udbetalt deres hyre. de skulle have et sted at 
anbringe deres pakkenelliker og et sted at sove, så derfor 
blev de bogstaveligt kastet i hænderne på crimps’erne, der 
samtidig var boarding-House masters, som tilbød kost og 
logi på kredit samt velvilligt udlån af kontanter. når så den 
formelle afmønstring var foretaget og regnskabet gjort op, 
stod de velvillige udlånere og forlangte indløsning af deres 
udlæg. der var også tilbud om at opbevare resten af den 
hårdt optjente hyre, så pengene kunne strækkes over længe-
re tid. søfolkene havde svært ved at finde anden mulighed, 
så ofte måtte de blive på stedet, indtil gælden var blevet så 
stor, at boarding-masteren tilbød at skaffe ny hyre mod at få 
en trækseddel på deres udlæg.63 ordet crimp kan tolkes som 
shanghajer, en speciel type mennesker, der levede af søens 
folk, købte og solgte dem som får.64 

i 1892 kunne det danske gesandstskab i byen berette, at 
forholdene var blevet bedre. der var oprettet et sailors Home 
(et sømandshjem), der dette år besøgtes af 73 danske søfolk. 
Her var fortræffelig kost og en seng til hver enkelt person, 
alt til rimelig pris. et skandinavisk sømandshjem var lige-
ledes åbnet og havde haft besøg af 157 danskere. begge de 
to nævnte instititioner kunne også medvirke til at overføre 
søfolkenes penge til banker eller familiemedlemmer.65

selv om storsejlerne var yderst sjældne gæster i danske 
havne, erkendte man, at også her var ”Hyrebasser og Lo-
giknejpeværter” sømændenes værste fjender.66 først flere år 
senere kom der mere ordnede forhold – særligt da søfolke-
nes faglige organisationer opnåede retten til at anvise hyrer.   

Rotterdam, som de øvrige nordeuropæiske havnebyer med et livligt havneområde og masser af ”Boarding-Houses”, hvor hyresøgende 
søfolk kunne logere på kredit. Postkort: Holger Munchaus Petersens samling.
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summary
in the transitional years between sail and steam, people used 
to speak of “ships of wood and sailors of iron” being re-
placed by “ships of iron and sailors of wood”. the expres-
sion was used teasingly by the “real” sailors in the sailing  
ships when they discussed the steamship crews, but it was 
complete nonsense when talking about the sailors who 
manned the big iron and steel sailing ships which joined the 
danish merchant fleet from around 1890 up to around 1910. 
this period gained the name “The Iron Age” after these 
ships, only a few of which ever called at a danish harbour, 
and life on board was heavy work.

the seamen were hired for the voyage from europe and 
back, and went aboard immediately before the fully loaded 
ship departed on its journey around the world. as a rule, 
the people didn’t know one another. the crew hands were 

Mange bud var der for at tiltrække arbejdsløse søfolk, herunder 
kristelige organisationer, som bl.a. anvendte dette visitkort med 
oversat tekst fra King James Bibel for at tiltrække skandinaviske 
søfolk i New York. Visitkort: Holger Munchaus Petersens samling.
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normally of several different nationalities and they had their 
bunks in the deck house at the foremast. 

only a few primitive places were visited on the journey 
for unloading and loading, and the period at sea between 
the individual landfalls could last for several months, with 
all the problems this could lead to in terms of lack of or 
poor provisions, personal quarrels among the crew, or be-
tween officers and men. the latter, however, generally only 
occurred on land, when alcohol gained the upper hand. ac-
cidents, sickness and desertion necessitated taking on new 
people in foreign ports. and when the ship finally, after at 
least a year at sea, concluded its journey and returned to 
europe, the crew was discharged for immediate disembar-
kation when the ship was moored.

the following were done before the ship reached the 
harbour. the pilot was normally the first “foreign” man on 
board. later came a connection to a tugboat and so – while 
the ship was still sailing – a veritable invasion of tradesmen, 
crimps, Harpies, loose women and many more, all nurturing 
a burning desire to help the sailors spend their hard-earned 

pay. When finally the ship was moored, the crew members 
went ashore with their possessions, but without money in 
their pockets. Payment for their time was not made until the 
following day or even later, at the office of a danish con-
sul. in the meantime, the crimps offered prompt food and  
lodging on credit and just as happily advanced money so the 
reunion with the dry land could be celebrated, and a proper 
goodbye to shipmates could be said.

after settling of accounts at the consul’s, the crimp got 
the money he had advanced and happily offered to look af-
ter and ration the rest of the money so it could last until the 
next hiring on board a vessel. after the ship was once again 
ready to depart, the captain went to the crimp to hire his next 
crew. those who had spent all the money they had saved and 
received a favourable advance were first in line. borrowing 
money was not free. the crimp was generously paid with 
an allotment note for one or two months of the individual 
sailor’s future wages. this meant that he crimp had noth-
ing to worry about because the allotment note fell due for 
immediate payment when the ship had made its departure.  

in the 1890s the british tried to create rules for the mini-
mum number of men to sail the ships safely, but the rules 
were not generally applied. under danish maritime law, 
the captain was responsible for ensuring that the ship was  
properly manned. a comparison between the british ideal 
number and the danish ships’ actual number of sailors 
shows that danish ships normally sailed a few men short. 
there were no rules on hours of work. the crew on the dan-
ish ships was divided into two watches, each of which had 
three watches of four hours during a 24 hour period, and 
each duty team had a further two hours of duty a day, so 
the actual working time was 14 hours a day. When all men 
were needed on deck, it was not subsequently possible to 
make up for the lost leisure and sleep, and there was no such 
thing as payment for overtime. if the ship lost a man during 
the journey, the crew could, however, claim shares of the  
missing man’s payment.

this did not change in the “iron age” where – despite 
the harsh conditions – there were enough people to sail the 
ships.

Ældre bark losser i Marseille omkring år 1900. Adskillige 
storsejlere sluttede deres rundrejser i den store havneby. Men der 
var langt mellem nye hyrer til afmønstrede søfolk, hvorfor mange 
- for egen regning - rejste nordpå til Antwerpen eller Rotterdam 
for her at finde ny hyre, men først måtte de i logi for at oparbejde 
gæld. Postkort: Holger Munchaus Petersens samling.
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Fra Larvik ankommer HOLTHE endnu med norsk neutralitetsbemaling til Nyborg i det tidlige forår 1917. Inden skibet kunne registreres 
under dansk flag forestod omfattende arbejder med udskiftning af tovværk, sejl dæksmotor m.v. (Privatfoto)
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Barkskibet HOLTHE
og Odense-rederiet Transatlantic

Af Benny Boysen 

Fanø er bekendt som hjemsted for store jern- og stålbyggede 
sejlskibe. Sådanne fartøjer fandtes dog også andre steder 
i Danmark. Ét af disse steder var Odense, som blev hjem-
sted for rederiet Transatlantic, hvis skibe også havde folk 
fra bl.a. Esbjerg og Fanø om bord. Odense-rederiet havde 
udspring i korn- og foderstoffirmaet J. J. Larsen, der var 
grundlagt i Faaborg 1860 og i 1903 fik afdelinger i Odense 
og Nyborg. Grundlæggerens søn Jacob Marius Larsen fra 
firmaets Odense-afdeling blev i 1916 initiativtager til opret-
telse af rederiaktieselskabet Transatlantic, hvis skibe under 
1. Verdenskrig skulle sikre firmaets forsyning af foderstoffer 
fra Amerika. Trods en flåde på seks store sejlskibe – heri-
blandt barken HOLTHE – kom det til at gå helt anderledes. 

Indledning
efter en tid som handelsfuldmægtig i faaborgs store han-
delshus hos agent Peter f. lagoni (1808-1894) bekendtgjor-
de skippersønnen jørgen joachim larsen (1829-1888) 7/11 
1860, at han havde etableret sig i gæstgiver rasmussens 
gård med en ”commissionsekspedition & inkassationsfor-
retning, som væsentlig vil omfatte køb og salg af kornvarer 
og landets øvrige produkter”.1 i mere end 100 år var firmaet 
med stifterens navnetræk en stor og anerkendt virksomhed 
med det meste af fyn som kundekreds.

trods en beskeden start kunne j. j. larsen i 1871 flytte 
sin virksomhed til den købmandsgård på torvet i faaborg, 
som havde magasingården i strandgade og pakhuse ned 
mod stranden.2 Året efter fik han bygget sit eget skib, en 
skonnertbrig, som blev opkaldt efter hans læremester 
agent lagoni.  skibet forblev firmaets ejendom i hele 

larsens levetid. j. j. larsens første forsøg som skibsejer var 
ellers faldet mindre heldigt ud, idet han i 1866 havde købt 
sluppen Caroline fra svendborg, og allerede året efter 
var skibet forlist ved læsø.

frem til larsens død i 1888 blev han medejer af flere 
skibe i faaborgs hjemmeflåde. bl. a nævnes han som hoved-
reder for de tre skonnerter elieZer, magdalene og 
sYlPHiden, men noget større held som skibsreder kunne 
han ikke notere sig, idet både magdalene og sYlPHi-
den forliste i hans redertid.

efter larsens død førtes virksomheden videre af enken, 
indtil sønnerne3 emil magnus larsen (1877-1924) og ja-
cob marius larsen (1880-1931) kunne overtage og fortsætte 
handelen, som ud over korn og foderstoffer også omfattede 
kolonial en gros. senere kom også broderen Carl sophus 
med.

sønnerne var begge uddannet hjemme, men havde sup-
pleret deres uddannelse i Hamborg og england. j. m. lar-
sen var netop i 1903 kommet tilbage fra liverpool, da han 
foreslog moderen og storebroderen at flytte korn og foder-
stofafdelingen til odense. det skete samme år, og der blev 
bygget pakhus på havnen. Her opbyggedes i stort omfang en 
gros handel med indenlandsk korn og import af udenlandske 
foderstoffer.

En flåde af jernbarker
odensefirmaet kom til at beskæftige en del skibstonnage for 
at få hentet de oversøiske produkter herunder bl. a. olieka-
ger og majs fra usa, men også for med mindre skibe at få 
distribueret produkterne indenlands.
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efter udbruddet af 1. verdenskrig nærmest eksploderede 
fragtraterne, og den danske regering stillede krav til rede-
rierne om pligtrejser for at sikre forsyninger til det danske 
samfund. dampskibe til at hente korn og foderstoffer i syd-
amerika og usa var ikke til at skaffe, og da j. j. larsen 
for alvor var ved at løbe tør for forsyningsmuligheder, tog 
man i odense en stor beslutning. i løbet af sommeren 1916 
købte man fra norge tre store tremastede barkskibe og et 
fuldskib – alle bygget af jern – og man oprettede aktiesel-
skabet transatlantic med j. m. larsen som bestyrende re-
der. de helt store råsejlere, de firemastede barkskibe med 
en dødvægt på op til 4.000 tons bygget i sidste fjerdedel af 
1800-tallet var i begyndelsen af 1900-tallet ved at forsvinde 
ud af rederiernes flåder. det var dyrt anskaffede skibe, men 
med dårlige fragter gav de intet overskud, og det var det, 
som talte på bundlinjen. Hvor lande som frankrig, tysk-
land og england skilte sig af med disse skibe, der opkøbte 
nordmændene dem nærmest i bundter til utroligt lave priser. 
”Dampskibene var blevet større, de havde fået mere øko-
nomisk maskineri, og Panamakanalen skulle jo snart åbne, 
derfor var der ikke mange, der troede på en fremtid for stor-
sejlerne, altså ud over nordmændene, der med de beskedne 
investeringer så muligheden for at sejle et overskud hjem”4

det var fra norge, at transatlantic – ligesom andre sto-
re danske kornfirmaer – skaffede sig en flåde, men nu var 
fragtraterne så højt oppe, at prisen på tonnage også var i top. 
skibenes dødvægt lå mellem 1.000 og 2.000 tons. første 
køb var i maj 1916. det var barken kYlemore af Christi-
ania, som siden skulle blive danmarks største sejlskib. det 
var efter at skoleskibet købenHavn i 1928 var forsvun-
det. skibet hed da suZanne og var hjemskrevet i marstal. 
måneden efter fulgte købet af aleXander laWrenCe 
af Christiansand og i juli fulgte hurtigt efter hinanden Hol-
tHe af larvik og fuldskibet oberon af Porsgrund. flere 
af handlerne blev kontraktmæssigt afsluttet, før skibene 
kunne overtages i dansk havn. ingen af disse tre skibe fik 
et liv, som rakte meget længere end til transatlantics ejer-
skab. de blev alle ophugget i løbet af 1920’erne. der havde 
været tale om at ændre skibenes navne, men under indtryk 
af krigen havde englænderne sat sig imod, at skibe ændrede 

navn. de skulle beholde det navn, hvormed de nu engang 
stod opført i de officielle skibsregistre, så tyske skibe ikke 
skulle slippe ud under andet navn.

Tremastet bark HOLTHE
først i begyndelsen af 1917 ankom HoltHe til nyborg 
med en ladning hentet i amerika. skibet havde endnu det 
norske neutralitetsmærke malet på skroget, men førte dog 
transatlantics kontorflag på mastetoppen. På returrejsen fra 
amerika havde skibet anløbet sin hjemhavn larvik ”for at 
proviantere”, hed det, men opholdet i norge havde varet 
otte dage, og hos de folk, som i nyborg skulle klargøre ski-
bet til dansk indregistrering, blev det hurtigt opfattelsen, at 
man havde benyttet anløbet af norge til at ribbe skibet for 
alt muligt. 

HoltHe af larvik var bygget i 1890 i alloa i skotland 
og havde indtil 1908 sejlet som bankburn af liverpool. 
det var reder alf lunde i larvik, som købte skibet i 1908 
og gav det navnet HoltHe, så transatlantic blev i 1916 
skibets tredje ejer. det var således ikke noget helt nyt skib, 
rederiet havde overtaget. alle sejl og alt det løbende gods 
måtte fornyes, og meget andet blev forbedret. en gammel 
donkeykedel blev udskiftet med en ny stor petroleumsmotor 
til brug ved losning og ankerophivning m.m.

arbejdet om bord blev ledet af kaptajn n. svarrer fra 
esbjerg, som havde sin kone med om bord, samt styrmand 
morten jensen lauridsen fra nordby på fanø. blandt det 
menige mandskab var den 20-årige Christian Peter Christi-
ansen kiil. Han havde sejlet i småskibe og dampskibe tidli-
gere, men for at komme på navigationsskole, skulle han først 
have fire år til søs og heraf mindst et år i et større sejlskib 
i oversøisk fart. det var denne kvalifikation, han nu ville 
hente om bord på HoltHe. Hyren som letmatros om bord 
havde han fået med hjælp fra sin farbror, som var kaptajn i 
vandbygningsvæsenet og boede i esbjerg, hvor han ejede 
det hus, som kaptajn svarrer boede til leje i med sin familie.

1/2 1917 kort tid efter, at HoltHe var ankommet til 
nyborg, havde tyskland erklæret den uindskrænkede 
ubådskrig, og det havde ikke skortet på opfordringer fra den 
unge kiils mor hjemme i Horne i vendsyssel til sønnen om 
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at sætte sin karriere til søs på stand by, mens krigen til søs 
rasede med daglige efterretninger om torpederede og mi-
neramte skibe og mange dræbte søfolk. ”Det blev forklaret 
min moder, at et sådant skib slet ikke kom ind i de farlige 
krigszoner, men sejlede op langs norskekysten til Bergen 
og så vestover til Amerika. Hun lod sig berolige, og jeg tog 

til Nyborg”, fortæller kiil i nogle utrykte erindringer, som 
hans datter venligst har stillet til rådighed for denne artikel.5

da Christian kiil i begyndelsen af marts rejste tværs 
over fyn, havde han i toget truffet tre af sine kommende 
skibskammerater. det var victor fra varde, Holger fra es-
bjerg og ejnar fra viborg. de fire skulle komme til at dele 
skib og skæbne meget længere, end de havde forestillet sig. 
usa trådte 5/4 1917 ind i krigen på de allieredes side, og 
dette forhold skulle få vidtrækkende betydning for Hol-
tHes besætning. 

”Så den 28/4 1917 vrimlede det med folk om bord. De 
kom mange steder fra. Alle granvoksne fuldbefarne matro-
ser undtagen Hans fra Omø, der sammen med mig mønstrede 
som letmatros. Vor hyre var 90 kroner om måneden. Matro-
sernes hyre var 120 kr. Der kunne tjenes mere i dampskibe, 
men det havde de alle prøvet og skulle ikke nyde mere. Jeg 
troede først, at det var af romantiske grunde. Senere gik det 
op for mig, at det var arbejdet og tilværelsen i det hele taget”.

En besværlig krydsning
HoltHes dæksbesætning skulle bo i et dækshus lige bag 
fokkemasten. Her var til styrbords og bagbords vagterne 
indrettet to store lukaf med plads til 12 mand i hver. i to 
mindre lukaf boede tømmermand og sejlmager, hver med 
sin jungmand i underkøjen. den almindelige dæksbesæt-
ning talte således 28 mand, hvoraf de fleste havde god sejl-
skibserfaring. for letmatroserne var det bare om at løbe ef-
ter de andre og gøre sig bekendt med sejl og braser og alt 
det nye. der var meget for den unge kiil at lære på hans 
første rejse med en bark, men han kom hurtigt efter det, for 
”Jeg skal love for, at der blev lejlighed til at arbejde med 
sejlføringen”.

HoltHes destination var byen savannah i sydstaten 
georgia usa, hvor der skulle lastes oliekager hjem til fir-
maet i odense. det blev noget af en lang og sej tur tværs 
over atlanten, hvor man havde modvind og måtte krydse det 
meste ad vejen. ruten gik så nordlig, at man i første omgang 
havde Halifax på nova scotia i Canada som mål.

man var kun kommet et lille stykke ud i atlanterhavet, 
før der en tidlig morgen dukkede en ubåd op tæt ved ski-

Christian Peter Christiansen Kiil (1897-1983) måtte aftjene sin 
værnepligt i marinen, inden han kunne komme på navigations-
skole i Aalborg. Han var i marinen sammen med sin gamle skibs-
kammerat Hans fra Omø og på navigationsskole med Ejnar fra 
Viborg. Efter en kort tid, som styrmand på skonnerten MAGNUS 
af Lemvig, fik Kiil en lang karriere i DFDS. Heraf som fører af H. 
P. PRIOR fra skibet blev bygget i 1950 frem til sin pensionering i 
1962. Privatfoto.
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bet. der blev et gevaldigt postyr om bord. alle mand blev 
kaldt på dæk, og man begyndte at svinge redningsbådene 
ud i deres davider. til al held forsvandt ubåden igen uden at 
der skete noget, og man åndede lettet op. lettelsen varede 
frem til en nat midt ude på atlanten, hvor der fra et krigsskib 
blev affyret varselsskud for at få sejlskibet til at brase bak. 
fra krigsskibet blev der sendt en båd over mod HoltHe, 
og først da gik det op for mandskabet, at det var en engelsk 
hjælpekrydser, som havde stoppet dem. en engelsk officer 
undersøgte skibets papirer, for at kontrollere, at der ikke var 
tale om et tysk skib, eller tidligere tysk skib, som blot havde 
skiftet navn. da intet mistænkeligt blev fundet, forlod of-
ficeren skibet igen med en ordre til kaptajn svarrer om at 
fortsætte den afbrudte sejlads. 

men nu blev den evindelige modvind, som man møj-
sommeligt havde krydset op imod, afløst af vindstille og 
tåge. lodskud fortalte, at man var kommet ind over new 
foundland bankerne, men en klar fornemmelse af, hvor 
langt man var fremme, havde man ikke. ikke før en dag, 
hvor tågen lettede, og det klarede op ret forude, hvor man 
så lige ind på en klippekyst. kursen blev lagt om, og man 
styrede sydover langs med land.

krydsningen havde varet længere end forventet, og man 
var næsten udgået for proviant og ferskvand. tre døgn se-
nere var skibet ud for Halifax, hvor en slæbebåd halede dem 
til en ankerplads i læ inde i fjorden, hvor også en del andre 
skibe lå for anker. der kom straks en skibshandler i sin båd 
ud til HoltHe, men han måtte ikke komme om bord, før de 
canadiske kontrolofficerer havde været der, og de ville først 
komme næste dag. Halifax var på dette tidspunkt Canadas 
vigtigste flådehavn. det varede et par dage, inden HoltHe 
kunne afsejle Halifax med friske forsyninger.

letmatros kiil fortæller intet om den sidste del af rejsen 
ned til fort tubee ved savannahflodens udmunding udover, 
at der nu var gået 90 dage siden afsejlingen fra danmark. 
kalenderen var således bladet om på slutningen af juli, in-
den en slæbebåd bragte HoltHe op ad fjorden og frem til 
den kajplads i savannah, hvor der skulle lastes oliekager. 
det var en plads, som en del af mandskabet skulle blive me-
get fortrolig med.

Oplagt i Savannah
i savannah blev der straks taget fat på indladning af en fuld-
last oliekager til odense, men af flere årsager kunne Hol-
tHe ikke få tilladelse til at afsejle straks. kiil mener i sine 
erindringer, at det var fordi, udførsler til danmark var blevet 
rationeret, og eftersom danmark havde eksport til tyskland, 
måtte der kun eksporteres, hvad der ansås at medgå til lan-
dets eget forbrug. kiil lægger sig dermed på linje med H. C. 
røder i Dansk skibsfarts Renæssance: 

”Ved Amerikas indtræden i krigen blev de danske skibe 
i amerikanske havne tilbageholdt af myndighederne, og de 
skibe, der allerede havde fået ladning på kølen til Danmark, 

Kaptajn N. Svarrer, havde allerede før sin ansættelse i Transatlan-
tic en solid erfaring som fører af store belgiske sejlskibe. Chr. Kiil 
karakteriserer sin kaptajn ganske kort: ”Han var en fin mand!” 
Privatfoto.
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måtte atter losse den. De pågældende skibe kom efterhån-
den i fart mellem Nord- og Sydamerika og Vestindien til ra-
ter fastsat af den amerikanske regering. Dansk tonnage blev 
i udstrakt grad taget i brug for fremmed regning, mens man 
nægtede Danmark selv de nødvendigste tilførsler. Set med 
allierede øjne kan det vel siges, at man uden hensyn til de 
neutrale måtte sikre sig, at intet af det gods, som blev sendt 
til Danmark, endte i Tyskland”.6

det var også, hvad der skete for HoltHe. der blev an-
søgt igen og igen om tilladelse til udførsel, men intet skete 
før hen i december, hvor man fik ordre til at losse hele lad-
ningen igen og få den lagt i et pakhus, hvorefter skibet blev 
beordret i amerikansk kystfart.

i savannah måtte mandskabet ikke sove om bord, da det 
ikke var sikkert nok mod de sværme af moskitomyg, som 
det var tykt af nede ved floden. overnatning foregik i en stor 
sovesal på sømandshjemmet, hvortil der var adgang gennem 
en moskitosikret sluse. ”Der var gode senge og ret stor – 
sikkert lovbefalet – afstand mellem dem, så vi befandt os vel, 
og opholdet skulle jo komme til at vare længe”.

der gik ikke lang tid, inden det begyndte at tynde ud i 
HoltHes mandskab. mange forlod bare skibet og tog an-
den hyre. ved at mønstre ud fra amerikansk havn ville man 
få amerikansk hyre, også selv om man mønstrede i et af de 
skandinaviske skibe, som der var mange af i havnen. den 
amerikanske hyre var mindst tre gange højere end den dan-
ske, og den steg hele tiden. blandt de øvrige danske skibe, 
som blev opholdt i savannah, var transatlantics bark kY-
lemore. besætningen herfra og den resterende besætning 
fra HoltHe havde af og til nogle glade oplevelser sam-
men under det lange ophold. de unge på skibet turde ikke 
rømme, da det kunne få konsekvenser for deres muligheder 
for siden at uddanne sig på navigationsskole, men kaptajn 
svarrer gav dem lov til at arbejde i land. Han ville blive 
ved med at betale for deres logi på sømandshjemmet, men 
maden måtte de selv skaffe, og de skulle fortsat stå mønstret 
om bord, hvor de straks skulle møde op, hvis der var udsigt 
til, at HoltHe skulle afsejle.

for den unge letmatros Chr. kiil blev det nogle ople-
velsesrige måneder i savannah. Han tog først arbejde på et 

træskibsværft, hvor man byggede ti ens skibe ad gangen. 
amerikanerne ville bygge skibe hurtigere, end tyskerne 
kunne sænke dem, blev der sagt. oven i skibshyren gav det 
fem dollars om dagen. ”Vi var rige!”, skriver kiil. det var 
et strengt arbejde på værftet, og da en flodskipper med en 
flodpram – en af dem med et stort skovlhjul agter – tilbød 
kiil et job som styrmand, blev der svaret ja tak. det var til 
45 dollars om måneden, men så havde han også kosten. sej-
ladsen foregik fra savannah op ad floden til byen augusta. 

”Det var en herlig tid, men det varede ikke så længe, 
vistnok fem rejser, så kom der to mand fra immigrationen og 
hentede mig. Der var som følge af krigen kommet så mange 
nye bestemmelser, og nu var der kommet den bestemmelse, 
at alle udlændinge, der gik i land og tog arbejde på ameri-
kanske skibe, skulle udtage noget, de kaldte ”første papi-
rer”, så jeg havde brudt loven. Jeg blev taget med op på et 
nyoprettet immigrationskontor og taget i forhør om, hvor-
når og hvordan, jeg var kommet ind i landet”.  

der blev sendt bud efter kaptajn svarrer, som kom og 
reddede trådene ud for sin letmatros, da han kunne doku-
mentere, at kiil fortsat var påmønstret HoltHe. kaptajn 
og letmatros kunne følges ad tilbage til HoltHe. under-
vejs fortalte kaptajnen, at det var heldigt, at kiil ikke var 
blevet registreret på immigrationskontoret, for så havde han 
været værnepligtig og var blevet indkaldt med det samme. 
det var bare om at komme om bord igen, og kort tid efter 
kom der besked om, at hele ladningen af oliekager skulle 
losses og HoltHe indgå i amerikansk kystfart. da var det 
blevet december.

KYLEMORE – sagen
før HoltHe kunne afsejle, skulle der skrabes en ny besæt-
ning sammen. man var heldige at få fire fuldbefarne sejl-
skibsmatroser fra et svensk sejlskib, som lå oplagt i havnen. 
resten var netop noget skrabsammen, som ikke forstod sig 
meget på sejlskibe, husker kiil. Han havde nu selv sammen 
med Hans fra omø sejltid nok til at kunne mønstre ud som 
fuldbefaren matros. først måtte de begge dog tilbage til 
immigrationskontoret for at aflægge synsprøve og besvare 
en masse spørgsmål, for at de kunne godkendes som A.B.- 
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sailors. som sådanne ommønstrede de nu i HoltHe, og da 
de øvrige matroser var mønstret til amerikanske hyrer, lod 
svarrer også sine tidligere letmatroser mønstre på den måde.

straks efter udlosningen kom en slæbebåd for at føre ski-
bet ud af fjorden. destinationen var baltimore i maryland, 
hvor der skulle lastes kul til buenos aires i argentina. På 
vej ud af havnen passeredes den oplagte kYlemore. efter 
gammel sømandsskik7 tog begge skibes besætninger opstil-
ling langs rælingen og råbte hurra tre gange for hinanden. 
fra HoltHe lød brølet på engelsk ud over havnen ”Three 
cheers for the kejlmor!” – efterfulgt af en livlig vinken. da 
slæbebåden var kommet ud til flodmundingen ved fort tu-
bee, blev der fra fortet affyret en kanon, og nedslaget faldt 

lige foran slæbebåden, som dog ikke reagerede. to skud mere 
bragte slæbebåden på andre tanker. den fik HoltHe vendt, 
og endnu et par skud drønede foran stævnen på HoltHe.

”Vi så da en stor motorbåd komme styrende mod os. Den 
lagde til, og marinesoldater gennede alle, også kaptajnen, 
hen i forskibet. Soldaterne tog nu kaptajnens salon i besid-
delse, og under skarp bevogtning blev vi en efter en ført til 
forhør i salonen. Efter afhøring blev vi ført op på agterdæk-
ket, for ikke at få kontakt med mandskabet forude. Forhøret 
gik ud på at få oplyst, hvem vi var, hvor vi kom fra, og hvad 
vi havde råbt, da vi forlod Savannah”.  

alle forklarede det samme, at det var kYlemore, 
man havde råbt hurra for, og efterhånden blev militæret klar 

KYLEMORE havde ikke som Transatlantics øvrige skibe hjemsted i Odense, men var registreret i Nyborg, hvor skibsmægler Thomas 
Wang (1862-1934) i mange år havde dette billede hængende på sit kontor. Skibets historie er nærmere beskrevet i Finn Ole Boyes bog 
”Havrebarkerne fra Marstal”. Ligeledes er der en del erindringsstof fra skibets fører, kaptajn Chr. Aaberg, over flere numre af tidsskriftet 
”Vikingen” årgang 1966. Privatfoto.
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over fejltagelsen. de havde til kaptajn svarrer forklaret, at 
en toldembedsmand i savannah havde hørt, at der blev råbt 
tre gange hurra for ”the kaiser” – og kunne det være andre 
end den tyske kejser, som jo var usa’s hovedfjende?

det hele blev ikke klaret op i et stort smil. dertil var 
sagen for alvorlig og militærets fiasko for eklatant.  Hol-
tHe fik et notat i militærets papirer, om at det var et mis-
tænkeligt skib. ved næste anløb af savannah – kort efter at 
1. verdenskrig var afsluttet – blev der sat soldatervagt ved 
skibet, og ingen fik lov at gå i land. det var den gamle sag, 
som spøgte. selv ikke en kontakt til den danske konsul kun-
ne ophæve blokaden, men bestyreren af sømandshjemmet, 
hvor mandskabet havde boet under det lange ophold, fik dog 
talt militæret til fornuft. ”Soldatervagten blev trukket bort, 
og vi stormede i land til alle de gammelkendte steder”. da 
HoltHe sejlede ud af floden igen, blev der fra tubee fortet 
kippet venligt med flaget.

En julestorm
i baltimore kom man hurtigt til kaj, og for mandskabet blev 
der tid til nogle ture op i den juleudsmykkede by. under 
en moderne coalspout førtes kullene frem på et rullende 
transportbånd til lasten, hvor en stor flok sorte arbejdere 
knoklede med at trimme lasten. lillejuleaften var mand-
skabet til gudstjeneste i den svenske sømandskirke. det 
var skibets meget afholdte steward og kok H. P. Hansen fra 
esbjerg, en troende missionsmand, som om bord gik under 
navnet ”Reservejesus”, der fik sine kammerater med. jule-
aftensdag slæbtes HoltHe ud til Cape Henry ved Chesa-
peake bay.

”Da vi kom til Cape Henry, var der stærk pålandsvind, 
og den kunne vi ikke stå til søs med, så der blev kastet anker, 
og vi blev glade, for nu kunne vi få vores juleaften i fred. 
Men lidt efter mørkets frembrud sprang vinden om i vest. 
Alle mand blev vi pebet på dæk. Der blev hevet anker og sat 
sejl, vi kom til søs, og det gik stærkt. Jeg skal lige love for, 
at vi ikke fik nogen rolig juleaften. Det blæste friskt, og vi 
havde alle sejl på. Desværre blæste det op til storm, så vi 
kunne begynde at bjærge sejl igen, mens vi sejlede raskt af 
sted med en hylende storm ind agter.

Næste nat, hvor jeg tilfældigvis stod til rors, fik vi øje på 
et fyr på Bermudaøerne. Det blev observeret i en gal retning, 
eftersom strøm og vind havde bragt os i en gal position. Vi 
skulle vende for at komme klar. Stagvende kunne der ikke 
blive tale om i den hårde sø, så vi måtte kovende, hvilket 
altid er en farlig sag i hårdt vejr.

Alle mand blev pebet på dæk. Der skulle mange folk til at 
hale braser, så alle sejl kunne drejes, efterhånden som skibet 
drejede. Jeg fik ordre til at lægge roret hårdt i borde, så skibet 
drejede rundt og holde det der. En overgang under drejningen 
brød bølgerne så hårdt over dækket og ud over den anden 
side, at jeg tænkte: ”Bare nu ikke flere er skyllet over bord”.

Jeg selv stod højt oppe på agterdækket, hvor søerne ikke 
kunne nå op. Vi kom rundt og fik skibet lagt på en anden 
bov, og der var ikke sket noget, ud over at alle var våde som 
druknede mus. Næste morgen flovede det helt af, og i det 
klare vintervejr så vi ind på de farlige Bermudaøer, som vi 
så lykkeligt var kommet klar af”.

I amerikansk kystfart
efter anløbet af buenos aires var HoltHe i næsten halv-
andet år i amerikansk kystfart. nordligste anløbshavn var 
new York og sydligste buenos aires og la Platas havneby 
ensenada i sydamerika.

”Det var min bedste tid til søs. Behagelige sejladser, 
mindst en måned i havn, da vi ikke havde moderne losse-
midler, og vi skulle både losse og laste, og krigen mærkede 
vi ikke noget til”.

ved anløb af new York stak krigen alligevel sit hoved 
frem, idet myndighederne var ret strenge over for fremmede 
skibe, og der kom hele tiden nye bestemmelser og restrik-
tioner. straks ved ankomst myldrede det om bord med folk, 
der undersøgte alt.

”Første gang vi var der, blev alt skriftligt, gamle breve 
og først og fremmest vore private dagbøger konfiskeret, 
hvad vi var meget kede af, da vi derved mistede alle vore 
optegnelser med datoer osv. Det var forbudt at skrive no-
get som helst, der kunne falde i de forkerte hænder, hvilket 
egentlig var noget sludder, men vi fik besked om, at hvis vi 
nogensinde herefter gjorde notater, kunne vi blive straffet. 
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HOLTHE lå i New York under losning af en kaffelast fra Santos, 
Brasilien, da en fotograf besøgte skibet. ”Foto af den mere faste 
del af besætningen på barkskibet HOLTHE. Den mindre faste del 
forsvandt som regel dagen efter, vi var kommet til land” skriver 
Chr. P. C. Kiil i sine erindringer, idet han identificerer den enkelte 
og gerne giver dem et lille skudsmål med på vejen.
1. Letmatros Ejnar Gudmund Nielsen (født 1899) fra Viborg. Sam-
men med Chr. Kiil blev han i 1921 uddannet styrmand på navi-
gationsskolen i Aalborg, men i 1928 kom han ind i toldvæsenet.
2. Amundsen, norsk letmatros.

3. Viggo Nicolaisen, blev uddannet styrmand, men fik senere sam-
men med en bror en tømmerhandel på Amager.
4. Holger fra Esbjerg. Han blev senere vejer ved Vestkraft i Esbjerg.
5. Førstestyrmand Morten Jensen Lauridsen (1866-1920) fra Fanø, 
som senere blev fører af Transatlantics bark ALBERT HØEG.
6. Kaptajn N. Svarrer, bosat i Esbjerg, men af gammel Fanøslægt.
7. Andenstyrmand, som kun huskes med tilnavnet ”Lillebror”. 
Han forliste siden med en skonnert i Kattegat.
8. Rasmus. Tømmermand fra Norge. ”Han var en lun fyr og et godt 
menneske. Han havde sparet mange penge op, og ville købe andel 
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Gamle breve skulle straks tilintetgøres. Så fik skibet en trop 
soldater om bord; fem – seks mand, der holdt vagt dag og 
nat. De var nu flinke nok”.

fra new York gik det til santos i brasilien efter en kaf-
felast – igen bestemt for new York, hvor der under et nyt 
langt ophold blev hentet nye oplevelser så vel på varieteer 
som på museer. sømandens interesser er alsidige.

nu gik turen til ensenada i argentina, hvor der ved et af 
de store slagterier skulle lastes guano. det var nu ikke guano 
i dets gængse forstand som fuglelort. det var alt muligt slag-
teriaffald, der var brændt til smuld og nu skulle bruges som 
kunstgødning. lasten var i sække af meget dårlig kvalitet, så 
der var meget svineri og en hæslig stank ved indladningen. 
lasten skulle til savannah. afsejlingen fra ensenada skete 
8/11 1918. datoen kan fastsættes efter ankomsten til tubee 
fortet, hvor lodsen kunne fortælle, at krigen var forbi. den 
var faktisk sluttet tre dage efter afsejlingen fra argentina. 
det var en nyhed, som vakte glæde. nu kunne man måske 
endelig komme hjem.

det var en stor lettelse for mandskabet, at få losset den 
hørmende last. det var så meningen, at den opmagasinerede 
last af oliekager skulle lastes igen, men HoltHe var sluttet 
for en last kul til buenos aires, og afskiberen ville ikke gå 
med til at annullere den uden en stor erstatning. det blev så 
bestemt at sejle med kullene og i buenos aires laste majs til 
danmark: ”Nå, hvad! Hyren drejede jo, og kokken bakkede 
op – som vi sagde; så det gjorde ikke så meget”.

oliekagerne måtte vente. måske var det netop den last, 
som aldrig nåede danmark, men var med i en tragisk hæn-
delse, som kostede 13 af transatlantics søfolk livet.

ALBERT HØEG synes
det blev et langt ophold i buenos aires. først måtte Hol-
tHe ligge til ankers på reden, inden der blev plads ved elek-
tricitetsværkets kaj, hvor kullene skulle losses. derefter var 
der en lang kø af skibe, som ventede på at laste kornafgrøder 
til de tomme lagre efter krigen hjemme i europa.

mandskabet om bord fik kontakt med flere af de dan-
skere, som havde lagt fædrelandet bag sig og slået sig ned 
som farmere i argentina.

i en stenfisker i Nyborg, når vi kom hjem, men blev kort efter hjem-
komsten angrebet af den spanske syge og døde”.
9. Svensk matros kaldet ”Hestan”.
10. Matros Boye fra Nyborg. ”Han var noget af en bohemenatur, 
men ellers et godt menneske”.
11. Hans fra Omø, der sammen med Kiil mønstrede som letmatros i 
HOLTHE. Sammen kom de til at aftjene deres værnepligt i marinen, 
men under tjenesten blev Hans syg og døde af den spanske syge.
12. Svensk matros kaldet ”Bokken”
13. Sejlmager fra Norge
14. Fillip Andersson. Svensker, der senere blev uddannet styrmand 
og lods og lodsformand i Limhamn, Sverige, hvor Kiil mange år 
senere besøgte ham.
15. Niels fra Nakskov. ”Han var stærk og kunne slå en prober næve!”
16. Skibets religiøse kok og hovmester – steward – H. P. Hansen 
fra Esbjerg – gerne omtalt som ”Reservejesus”. Efter et forlis gik 
han i land og blev bestyrer af et sømandshjem.
17. Christian Peter Christiansen Kiil. Efter styrmandsuddannelse 
i Aalborg karriere i DFDS.
18. Nordmand fra Bergen, ”der var en meget glad og munter gut”.
19. En dansk-amerikaner, som var med skibet i lang tid.
Kiil slutter sin præsentation og karakteristik af HOLTHEs faste 
stok: ”Vi ser måske noget sørøveragtige ud alle sammen, men vi 
blev taget midt i arbejdstiden, og var ikke klædt på til fotografe-
ring. Når vi gik i land, var vi skam flotte fyre. Og det er betegnen-
de, at jeg ikke mindes, at en eneste af dem, der er her på billedet, 
nogensinde kom beruset om bord”. Privatfoto.
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”Vi blev kontaktet af nogle fra de danske kolonier i 
Tandil og Tres Arroyos og opfordret til at komme derned.  Vi 
var nogle stykker, som tog mod tilbuddet og tog derned på 
en weekendtur. Der var forsamlet mange danskere for rig-
tigt at få noget at vide derhjemmefra. De blev vel nok på en 
måde skuffet, for vi vidste jo egentlig ingenting, men nu de 
alligevel var forsamlede så skulle der festes med masser af 
kød, musik og dans. Om aftenen blev vi som rene hædersgæ-
ster fulgt til toget af en hel hærskare, og der blev råbt hurra 
og kastet med blomster”.

i buenos aires modtog kaptajn svarrer brev fra transat-
lantic om, at rederiet havde påtænkt at investere i endnu en 
bark. et skib, som netop lå i buenos aires. det var den tre-
mastede jernbark sYvstjerne af sarpsborg i norge, som 
skulle komme til at sejle for rederiet under navnet albert 
Høeg af odense.

rederiet havde meddelt HoltHes førstestyrmand mor-
ten jensen lauridsen fra nordby, at han skulle være fører 
af skibet, når engang begge skibe kom hjem, og albert 
Høeg kom under dansk registrering. lauridsen skulle lave 

Jernbark ALBERT HØEG af Odense ses her ved rederiets kaj i Odense. I sit tidligere liv hed det MARIOTA af Le Havre, Frankrig. Skibet 
var bygget 1897 i Chantenau, Nantes, Frankrig som ALICE og fik for Transatlantic kun en enkelt rejse til Amerika, før det forliste i den 
svenske skærgård ud for indsejlingen til Gøteborg. Vraget er endnu bevaret på 17 meter vand og anvendes til dykkerøvelser på et ret ufrem-
kommeligt sted. Foto: Museet for Søfart, Helsingør.
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en besigtigelse af skibet og sende en rapport, der skulle læg-
ges til grund for den endelige afslutning af handelen. styr-
manden bad nu kiil og tre andre matroser deltage i besigti-
gelsen. de skulle entre op og syne riggen. sYvstjerne 
var et mindre skib end HoltHe, men pænt og vel vedlige-
holdt.

”Vi unge blev sendt op i riggen og kravlede rundt og 
efterså alt, og den smule vi fandt, var af den slags, der altid 
vil findes, og førstestyrmanden var glad for udsigten til at få 
skibet at føre. Han var gammel fanøskipper – en rigtig gam-
mel hugaf, men dygtig og sømand til fingerspidserne. Selv 
om han ofte skældte os ud, havde vi stor respekt for ham for 
hans dygtigheds skyld. Han vidste, hvordan enhver situation 
skulle klares”.

albert Høeg, som skibet kom til at hedde, efter at 
det i sommeren 1919 var overtaget af transatlantic, var byg-
get i frankrig i 1897 som aliCe af le Havre og var da målt 
til 1.511 bruttotons. siden sejlede det fortsat under fransk 
flag som maria magdalena og mariota, indtil det 
i 1916 solgtes til skibsaktieselskabet stjernen i sarpsborg, 
der stod som sælger til transatlantic.

efter krigen kunne rederiet endelig igen selv bestemme, 
hvilke navne dets skibe skulle sejle under, og man valgte så 
lokalt, som man kunne, idet skibet fik navn efter transat-
lantics bestyrelsesformand, bankdirektør i fyens disconto 
kasse, etatsråd albert Høeg (1848 – 1939), der var formand 
i hele rederiets levetid.8

Homeward bound
efter at der var lastet majs, skulle turen gå hjem til odense. 
igen skulle der efter et længere ophold skaffes en del nyt 
mandskab. andenstyrmanden, en høj og kraftig mand, som 
gik under øgenavnet lillebror, mønstrede af for at blive 
skipper på en amerikansk slettopskonnert. fra den danske 
koloni var der to, som gerne ville med hjem. den ene havde 
sejlet tidligere, så han mønstrede på dækket. den anden var 
en granvoksen mand, som stammede fra aars i Himmer-
land. Han kom til at gøre tjeneste som messeopvarter. men 
i øvrigt var der nok, som gerne ville hjemover, og skibet 
fik en god besætning, hvoraf de fleste var norske sejlskibs-

matroser. værst var udsigten til at skulle hjem at sejle for 
kroner i stedet for dollars.

HoltHe forlod buenos aires sidst i april 1919 næsten 
på to-årsdagen for afsejlingen fra nyborg mod Halifax. 72 
døgn senere var skibet ved kaj i odense. det var godt og stil-
le vejr på det meste af rejsen op til nordatlanten. nordøst-
passaten kunne ikke udnyttes, så HoltHe måtte søge helt 
over til azorerne for at fange vestenvinden. kaptajn svarrer 
ville gå vest og nord om england, hvor der skulle ankres ved 
shetlandsøerne for at skaffe et kort, som kunne vise de mi-
nefelter, der var udlagt under krigen, og som endnu ikke var 
renset op. der kom også et kort om bord, men langt fra det 
rigtige skulle det vise sig. ankeret blev hevet op, og der blev 
sat sejl igen, men nu var det pludselig slut med det gode vejr.

”I løbet af kort tid blæste det op til storm, og lige som 
vi kom fri af Sumborg Head, fik vi en sø over os, som bord-
fyldte hele dækket. Stormen rasede hele vejen over Nord-
søen, som vi ellers foragtelig kaldte en andedam i forhold 
til de have, vi var vant til at sejle i. Men jeg skal love for, at 
Nordsøen kan vise tænder.

Flere af os havde købt rigtige læderstøvler i Argentina, 
hvor de var billige, men læderet var ikke garvet, som det 
skulle, så de trak vand ret gennem læderet. Vor sejlmager 
blev så gal i hovedet, at han trak støvlerne af og hev dem 
langt ud i havet.

Det var medvind, og vi for raskt af sted. To gange pas-
serede vi meget tæt forbi løsrevne drivende hornminer. Uha, 
lad det dog ikke ende på den måde!”

efter beregning skulle skagen passeres på et bestemt 
tidspunkt, og der blev holdt skarpt udkig efter skagens fyr 
og fyrskib, men i storm og regntykning gjorde man ingen 
observationer. Pludselig fik man øje på en lysbøje. en sådan 
fandtes ikke ved den jyske vestkyst – man var kommet næ-
sten til sverige. lysbøjen var mærket og sat af i søkortet, så 
skibets position kunne bestemmes. skibet blev hurtigt vendt 
og kursen sat mod frederikshavn. ud på natten flovede det, 
og næste morgen sejledes i smukt vejr og med Hirsholmene 
og frederikshavn i sigte. Her skulle tages lods om bord.

lodsbåden kom usædvanlig langt ud for at møde Hol-
tHe. lodsen fortalte, at man fra land skrækslagne havde 
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set skibet komme sejlende lige ret gennem et meget farligt 
minefelt. Hvert øjeblik havde man ventet at se skibet ramme 
en mine og blive sprængt. derfor var lodsbåden straks gået 
ud for at komme til assistance, om det værste skulle ske. 
det var minefeltet Herthas flak, som tyskerne havde ud-
lagt tværs over kattegat kun med smalle passager langs den 
svenske og den danske kyst. dette felt manglede fuldstæn-
digt på kortet fra lerwick.

nu gik turen ned gennem kattegat, og der ankredes op 
ved enebær odde ud for indløbet til odense fjord. Her kom 
en slæbebåd for at tage HoltHe det sidste stykke op til j. j. 
larsens pakhus på sverigesgade. datoen var 9/71919. efter 
mere end to års fravær kunne skibet fortøjes til en dansk kaj.

det var en festdag. Chr. kiil kiggede ud over rælingen 
og så kaptajn svarrers kone med hele familien, som han 
kendte så godt fra opholdet i nyborg. førstestyrmand m. 
j. lauridsens kone fanny stod der i sin smukke fanødragt.

På turen ned gennem kattegat havde kiil siddet og reg-
net på, hvor meget han kunne have til gode. der var brugt 
godt af hyren under de lange havneophold. Han havde jo 
dollarhyre, og hvis han gangede med kr. 3,25, som dollaren 
havde stået i under hele krigen, så kunne der vel være ca. kr. 
2.000 i danske penge. stor var forbavselsen næste dag, da 
der skulle afregnes på rederikontoret. dollaren var steget i 
kurs til næsten det dobbelte. det var en ganske god slump 
penge, der kunne sikre en styrmandsuddannelse på naviga-
tionsskolen i aalborg, når først den udsatte militærtjeneste 
var overstået. med en fed check fra fyens disconto kasse 
gik turen i første omgang hjem til forældrene i vendsyssel. 
lidt vemodigt var det også, at det for hans vedkommende 
blev et farvel til de store sejlskibe.

ALBERT HØEGs forlis
da albert Høeg kom til danmark, fik den som aftalt 
HoltHes førstestyrmand morten jensen lauridsen fra 
fanø som kaptajn. med sig som førstestyrmand fik han 
niels Hansen jessen ligeledes fra nordby på fanø, og med 
dem fulgte HoltHes steward Hansen fra esbjerg – reser-
vejesus, selv om det nu havde været kiils indtryk, at de to 
ikke have været på god fod med hinanden, når lauridsen 

forstyrrede de søndagsgudstjenester, som stewarden gerne 
foranstaltede om bord på HoltHe.

albert Høeg blev i efteråret 1919 sendt af sted 
til savannah for at hente en ladning oliekager. det skulle 
blive en meget ulykkelig hjemtur. albert Høeg afsej-
lede savannah 15/11920. man havde god vind de første 8 
-9 dage, men derefter løb man ind i en række korte, men 
hårde storme. et par uger senere befandt skibet sig i midt i 
nordatlanten på højde med nova scotia. ved 21-tiden 28/1 
skete følgende:

Ved slutningen af en af disse hårde storme brasedes no-
get om styrbord; fire mand af vagten gik for at klare braser-
ne af. Der kom da en brådsø, der hævede sig over stordæk-
ket. De tre mand klamrede sig fast på stedet. Den fjerde, den 
17-årige letmatros Anton Berg Meinertz fra Nordby, Fanø, 
ville formentlig løbe for at holde sig fast ved et eller andet, 
men så har søen skyllet ham udenbords. Han fik fat i logli-
nen, men da en mand begyndte at hale ham ind, brast linen, 
og redning var ikke på nogen måde mulig”.9 

efter at have mistet letmatrosen forløb rejsen uden større 
hændelser, men under uafbrudt regn, sne, storm og orkan, 
indtil norges kyst kom til syne. vinter i nordatlanten skal 
man ikke spøge med, har mangen sømand erfaret.

lørdag 14/2 passeredes skagen, hvor der blev taget lods. 
det var lods jørgen bertelsen fra frederikshavn, der skulle 
lodse skibet ned gennem den smalle passage i minebæltet. 
man forsøgte nu at holde sydover, men det blev opgivet på 
grund af tiltagende storm med snebyger af vnv og af frygt 
for at komme ind i minebæltet. under hårdt sejlpres sty-
redes albert Høeg nu mod sverige for om muligt at 
nå ind til gøteborg inden aften. man nåede det ikke; der 
var blevet styret for nordligt, og da man kom frem til lods-
stationen på vinga i den yderste skærgård, var det blevet 
mørkt. ud for vinga blussedes længe efter lods, men da der 
ikke kom nogen lodsbåd til syne, blev skibet lagt bidevind 
og styret udefter i en halv times tid, hvorefter der halsedes 
rundt og styredes mod lodsstationen igen. denne gang kom 
man for langt ind. kl. ca. 20 huggede albert Høeg flere 
gange i bunden ved måholmen på sydsiden af amneskären. 
det så ud til at skibet stod fast og ville blive stående, og på 
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den måde var der ingen fare ved at blive om bord, indtil man 
blev observeret, men alle stod dog klar ved redningsbådene.

”Da skete det frygtelige: Fartøjet begyndte at hælde styr-
bord over, og i et øjeblik var det langt under vandet i begge 
sider. Der var ikke tid til at få taljerne hugget af, og begge 
bådene kæntrede, hvorved alle mand kom i vandet, nogle un-
der og nogle ved siden af bådene. Vi var fire mand, der søgte 
til storriggen, hvor vi forblev hele natten indtil kl. halv syv 
om morgenen, da vi blev opdaget og ført ind til Vrångö.

Andenstyrmand Knud Frydendahl fik fat i mesanriggen, 
hvor han holdt sig fast til kl. tre om natten, da han af ud-
mattelse i den stærke kulde måtte slippe sit tag; han faldt 
i søen og druknede. Beklageligt nok kunne vi ikke bringe 
ham hjælp fra storriggen, da vi selv kun med største besvær 
kunne holde os fast”.

tolv af transatlantics søfolk druknede den nat i skær-
gården sammen med lods bertelsen. en af de overlevende 
var steward H. P. Hansen – reservejesus – som har leveret 
den citerede beretning ved søforhør i gøteborg og siden i 
københavn.10 ligene af kaptajnen og førstestyrmanden blev 
bjærget og ført til fanø, hvor de blev begravet 23/2 1920 på 

vester kirkegård i nordby. steward Hansen gik i land og 
blev siden bestyrer på et sømandshjem.

Rederiet Transatlantic opgives
På rederikontoret i odense begyndte det at blive klart, at 
der hverken var økonomi eller fremtid i de store sejlskibe. 
konjunkturerne blev i begyndelsen af 1920’erne dårlige, og 
rundt omkring i havnene kunne man se en større og større 
del af handelsflåden blive oplagt. 

endnu i 1919 havde rederiet ud over albert Høeg 
anskaffet fuldskibet edon af skien i norge. skibet var byg-
get i england 1886 som HolYrod af liverpool, men kom 
nu med hjemsted i odense til at hedde HenrY smidt op-
kaldt efter endnu en repræsentant for fyens disconto kasse, 
proprietær fra nybøllegård i Hillerslev Henry smidt (1845-
1920).11 allerede 1923 var dette skib solgt til ophugning i 
genua, italien.

oberon, der ligesom aleXander laWrenCe 
egentlig var købt af j. j. larsen endnu før transatlantic var 
dannet, solgtes 1924 med skibsreder anders n. Petersen fra 
dansk-fransk dampskibsselskab som mellemmand til op-
hugning i leith, england.

allerede 1921 kunne man se aleXander laWren-
Ce ligge uvirksom og oplagt i havnen i odense, før det i 
1924 blev ophugget i swansea, england.

HoltHe sejlede endnu i 1921, hvor skibet en dag an-
løb nørre sundby og fik besøg af sin tidligere letmatros 
Chr. kiil, som nu gik på navigationsskole i aalborg sam-
men med sin gamle skibskammerat fra HoltHe, ejnar g. 
nielsen fra viborg. transatlantics skibsinspektør, rasmus P. 
rasmussen, der havde ført den nu oplagte aleXander 
laWrenCe, var med om bord ved denne lejlighed, og op-
timistisk på rederiets vegne havde rasmussen taget sin no-
tesbog op og tilbudt kiil at blive skrevet op til en styrmands-
hyre, når han var færdig på skolen. men det blev der nu 
ikke noget af. HoltHe kunne som rederiets øvrige skibe se 
frem til en længere oplægningsperiode, før det i 1925 blev 
solgt til endelig ophugning i tyskland.

den eneste sande overlever i transatlantics flåde var kY-
lemore, der fik frist til 1936, før det i Hamburg led sam-

Barken ALEXANDER LAWRENCE af Odense købtes i sommeren 
1916 af de tre brødre Larsen, men overførtes i november til rede-
riaktieselskabet. I hele skibets tid i Transatlantics eje førtes det af 
Svendborg-kaptajnen Rasmus Peter Rasmussen. Foto: Museet for 
Søfart, Helsingør.
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Inden fuldskibet HENRY SMIDT i 1919 fik hjemsted i Odense, havde skibet været hjemmehørende i England, Italien og Norge. Efter oplæg-
ning i Odense vendte skibet tilbage til Italien for at blive ophugget i Genua. Foto: Museet for Søfart, Helsingør.

me skæbne som HoltHe. kYlemore havde også gen-
nem flere år været oplagt i odense, men som den velsejlende 
lille stålbark på 1.229 tons, som skibet var, blev det 22/1 
1925 solgt til firmaet Pappas & Presser i le Havre, frankrig, 
samtidig med at det omdøbtes til suZanne. skibet vedblev 
dog at sejle under dansk flag, da det blev hjemskrevet i mar-
stal,12 og dermed blev en del af det specielle ærøske fæno-
men, der omtales som ”Havrebarkerne”. før de tyske skære-

brændere i januar 1937 tog over, kom suZanne dog under 
endnu et flag, da det blev købt af skibsreder gustaf erikson 
på Ålandsøerne, hvor skibet fik sit gamle navn kYlemore 
tilbage. erikson havde som en af de meget få skibsredere op-
retholdt en betydelig sejlskibsflåde til sejlads med korn. ski-
bene var væsentligst bemandet med unge mennesker, som 
havde behov for sejltid med et stort sejlskib i langfart for at 
kunne uddanne sig til navigatører. i stedet for at få hyre for at 
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arbejde om bord, måtte de unge selv betale for at være med, 
så der sejledes med store besætninger.

i odense var rederiet således i 1925 tømt for egen skibs-
tonnage købt under højkonjunkturen med høje priser på 
brugt tonnage og afhændet med store tab. så efter blot ti års 
virksomhed gled transatlantic i 1926 over i historien. mo-
derfirmaet j. j. larsen i faaborg oplevede at blive mere end 
100 år, idet firmaet først i 1969 likviderede.13

Noter
1. jubilæumsartikel i Fyns Tidende 2/11 1960.
2. ole mortensøn: Faaborgs skibsfart 1800 – 1920, p. 18f.
3. Kraks blå bog 1923.
4. foreningen til søfartens fremme, jubilæumsskrift 1994, 
p. 113f.
5. fru birthe asfeldt, Herning, takkes for at have stillet fa-
derens utrykte erindringer og scrapbog til rådighed for for-
fatteren.
6. nævnte værk bd. 1, p. 255f.
7. Henning Henningsen: Hurra! om sømandens hilseskikke 
og honnør til søs. Handels- og Søfartsmuseets årbog 1989.
8. Kraks blå bog 1933.
9. Citatet er gengivet efter steward H. P. Hansens rapport til 
dombogen for gøteborg rådhusret. rapporten er gengivet i 
Fra Ribe Amt 1927 og i Fanø sømænd i storm og stille bd. 
2 p. 215.
10. forlisomstændighederne er ligeledes citeret efter Dansk 
Søulykke Statistik 1920, som stort set er identisk med ste-
ward Hansens beretning. note 9.
11. Kraks blå bog 1920.
12. Holm-Petersen m.fl.: Fra sejl til diesel, bd. iv, p. 224 
samt Svanesang, p. 137.
13. Faaborg Avis 7/2 1969.

Summary
during World War one, danish grain handling facilities had 
difficulty hiring ships to bring supplies of corn and oilcakes 
from the american continent. in 1916 the wholesale compa-
ny j. m. larsen of odense had to establish its own shipping 
business, called transatlantic, to secure its supplies.

a second hand fleet of six square-riggers was bought 
from norway. these were the barque kYlemore of kris-
tiania, the barque aleXander laWrenCe of kristian-
sand, the barque HoltHe of larvik (ex bankburn of 
liverpool), the full ship oberon of Porsgrund, the barque 
albert Høeg (ex sYvstjerne of sarpsborg) and the 
barque HenrY smidt (ex edon of skien).

on board HoltHe was the 20-year-old ordinary sailor 
Christian Peter Christiansen kiil (1897-1983) – later for 
many years a captain in the dfds fleet – who in his un-
printed memoirs tells about details of life and circumstances 
on board when HoltHe – contrary to transatlantic’s inten-
tions – was seized by american authorities and ordered to 
participate in the american coast trade.

as long as the war continued, the authorities wanted to 
make sure that no part of any cargo exported to denmark 
would pass into german hands. they were very suspicious 
of danish ships, where the crew experienced specific re-
strictions again and again, and dramatic incidents occurred.

transatlantic was a branch of the grain handling facili-
ties belonging to j. m. larsen, which was established in 
faaborg in 1860. even then in the late 1800s the company 
got its first experiences as ship owners on a smaller scale. 
the odense branch was established in 1903.

transatlantic did not gain anything from being self-
sufficient during the war. the fleet, which was bought at 
great expense, had to be laid-up in odense harbour during 
the early twenties due to the state of the market. after some 
years the ships were sold one by one to be scrapped abroad.

the barque albert Høeg avoided being scrapped. 
the ship was wrecked on the swedish west coast at the en-
try to gothenburg on returning from its first trip to america.

the kYlemore survived some years as the su-
Zanne of marstal, and was later sold to gustaf erikson in 
the Åland islands in the baltic sea.

in 1925 the transatlantic Company was without a fleet. 
ships which were bought at great cost during the war were 
sold at great losses. after ten years as a shipping company, 
transatlantic was history.
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Kvaser, som er kuttere med dam til opbevaring af levende fisk i lasten, under fiskeri efter rødspætter til omplantning. 
Fiskeri- og Søfartsmuseet B-1785.
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Rødspætteomplantninger i danske farvande 1892-1957

Af Søren Byskov

Med oprettelsen af Dansk Biologisk Station i 1889 fik det 
danske fiskerierhverv en marinbiologisk institution, som 
havde til formål at yde støtte og ny viden til fremme af fi-
skeriets udbytte og lønsomhed. Fra 1890’erne og helt frem 
til 1950’erne blev der som en del af dette under ledelse af 
Biologisk Station foretaget såkaldte ’rødspætteomplantnin-
ger’, dvs. storstilede årlige flytninger af små rødspætter fra 
Nordsøen og den vestligste del af Limfjorden til de indre 
danske farvande. Biologerne mente at kunne dokumente-
re, at rødspætterne ved at blive flyttet fra ’overbefolkede’ 
opvækstområder til ’underbefolkede’ områder med gode 
vækstbetingelser bidrog til et væsentligt øget udbytte af det 
samlede danske fiskeri. Danske fiskere var generelt begej-
strede for statens engagement i omplantningerne, og det gav 
anledning til meget kraftig kritik, da man politisk i 1957-58 
besluttede at stoppe for omplantningerne. Artiklen redegør 
for rødspætteomplantningernes omfang og rolle for fiske-
riets udvikling, herunder også de markante holdningsmæs-
sige modsætninger i forbindelse med ophøret i 1957-58.

rødspætten var fra slutningen af 1800-tallet og gennem det 
meste af 1900-tallet den vigtigste fiskeart for dansk fiskeri. 
efterhånden som udbredelsen af snurrevoddet tog fart fra 
1880’erne og frem, var det i stadig større omfang rødspæt-
ter, som var i fokus for det fremvoksende erhvervsfiskeri. 
limfjorden og kattegat viste allerede i løbet af 1890’erne 
tegn på, at fiskeriet efter rødspætter blev drevet for hårdt i 
forhold til, hvad bestandene kunne bære, og en af de første 
opgaver, som dansk biologisk station tog fat på efter opret-

telsen i 1889, var at se nærmere på, hvordan rødspættefiske-
riet kunne ophjælpes.1 marinbiologen C.g. joh. Petersen, 
som ledede stationen, viste i den første rapport om emnet, 
udarbejdet i 1893, at det ikke var naturlige udsving, men det 
uregulerede og effektive snurrevodsfiskeri, som i løbet af et 
årti havde betydet en kraftig udtynding af rødspættebestan-
den i kattegat. 

”I de sidste 15 år er så vel fiskefartøjernes antal som 
deres størrelse blevet betydeligt forøget; deres redskabers 
fiskende evne er blevet fordoblet mange gange ved hjælp af 
lange liner på snurrevoddene og dampspil til disses indha-
ling, og fiskepladsernes antal er udstrakt fra at omfatte en 
temmelig ringe del af Kattegat til hele dette farvand, hvor 
rødspætten lever. […] Fiskepladserne er blevet flere gange 
større end de var for 15 år siden, og den fiskende evne er 
sikkert 20-30-40 gange så stor nu som da.”2 

Petersen noterede sig, at nedgangen i forekomsten af 
større rødspætter havde betydet et fald fra 1890 til 1893 på 
hele 85 % i leverancen af danskfangede rødspætter til al-
tonas fiskeauktion. i samtiden så man ikke en indlysende 
årsagssammenhæng mellem stærkt øget fiskeriaktivitet og 
faldende fangstmuligheder, men Petersens undersøgelser  
var med til at dokumentere, at det formentlig hang sådan 
sammen, og han argumenterede for, at man for at beskytte 
rødspættebestanden med fordel kunne øge mindstemålet.3 
da han to år senere med sit arbejde for dansk biologisk sta-
tion ankom til limfjorden, blev han overbevist om, at også 
andre metoder kunne tages i anvendelse for at ophjælpe fi-
skeriet efter rødspætter. 
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Omplantninger til Limfjorden
i thisted havde man fattet interesse for at forsøge at 
fremme det lokale fiskeri ved at flytte – eller ’omplante’ 
– rødspætteyngel fra nissum bredning i den vestlige lim-
fjord til thisted bredning, og en kreds af byens borgere tog i 
1892 initiativ til oprettelsen af thisted fiskeriforening med 
det hovedformål at få sat gang i en sådan omplantning.4 det 
lykkedes at få statens fiskeridirektør, C.f. drechsel, til at 
støtte initiativet, og i fiskeriberetningen for 1892 omtaler 
drechsel det, som skulle blive starten på de næste 65 års 
statsstøttede danske aktiviteter med rødspætteomplantning: 
”I anledning af de hyppige klager over rødspættebestan-
dens aftagen i Limfjorden har det ofte været foreslået at 
udsætte rødspætteyngel fanget ved Thyborøn, hvor ynglen 
trækker ind fra havet, i de indre bredninger i Limfjorden. 
[…] Et statstilskud til udførelsen af disse forsøg er derfor 
blevet bevilget på betingelse af, at de udføres under tilsyn af 
Fiskerikontrollen for Jylland.” 5 i foråret og sommeren 1892 
blev der nu udsat fiskeyngel i thisted bredning og øvrige 
lokaliteter i limfjorden fra venøbugten til farvandet mellem 
fuur og livø. i alt udsattes ca. 80.000 rødspætter. 

det private intitiativ til omplantning vakte i høj grad 
C.g. joh. Petersens interesse, og under et længere ophold 
ved limfjorden i 1895 foretog han med biologisk station et 
omfattende prøvefiskeri i forskellige dele af fjorden. dette 
overbeviste ham om, at rødspætten ikke ynglede i de indre 
dele af fjorden, hvor de omplantede fisk befandt sig, men 
at der til gengæld var en overordentlig stor bestand af små 
rødspætter i nissum bredning i den vestlige del af fjorden: 
”Vi har set, at medens der i Nissum Bredning lever mindst 
ca. 1000 rødspætter pr. td. land, er andre af fjordens bred-
ninger, hvor rødspætten kan trives udmærket, næsten tomme 
for fisk”.6 

Petersen anbefalede på baggrund af dette, at man fra 
statslig side tog opgaven på sig med at foretage en årlig om-
plantning af små rødspætter fra de vestlige dele nær thybo-
røn til de indre dele af limfjorden, bl.a. thisted og visby 
bredninger. opfattelsen var den, at man på den måde kunne 
lette trykket på fødegrundlaget i de overbefolkede vestlige 
dele af fjorden og i stedet lade unge rødspætter nyde godt af 

de gode vækstbetingelser inde i fjorden. en statsligt støttet 
og kontrolleret omplantning ville være til gavn, mente Peter-
sen, for såvel fiskeriet som for rødspættebestandens fortsatte 
trivsel i fjorden. i et indlæg henvendt til fiskerierhvervet i 
dets eget medlemsblad gav han udtryk for dette, samtidig 
med at han overfor fiskerne betonede vigtigheden af, at et 
sådant statsligt initiativ blev kombineret med indførelsen af 
et større mindstemål for fangst af rødspætter i fjorden. fi-

C. G. Joh. Petersen, leder af Dansk Biologisk Station fra 1889 til 
1926. Efter maleri af Lilly Lundsteen, 1908. Fra: H. Blegvad, Dansk 
Biologisk Station gennem 50 Aar 1889-1939, København 1943.
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skeriet var i princippet frit for alle, og uden et øget mindste-
mål ville de omplantede fisk blive opfisket, inden de nåede 
at vokse sig store og dermed give fiskerne fuldt udbytte af 
omplantningen.7 relevansen af det sidste understregedes af 
et svar i samme blad fra en rødspættefisker på jegindø, der 
gjorde opmærksom på, at de gældende regler for fangst af 
undermålsfisk ikke levede op til formålet, idet der på grund 
af den udbredte brug af effektive vod hvert år ”ilandbringes 
tusindvis af ol [1 ol=80 stk.] små rødspætter, som for en stor 
del bruges til svineføde, ja endog til møddinger”.8

der skulle gå et årti, hvor årlige rødspætteomplantninger 
i limfjorden fortsatte på privat initiativ og med et mindre 
statsligt tilskud, og hvor biologisk station foretog flere un-
dersøgelser af fiskebestandene i limfjorden, inden det i maj 
1907 lykkedes, blandt andet takket være Petersens støtte for 
sagen, at få vedtaget en ny fiskerilov, som indeholdt de nød-
vendige bestemmelser. loven tilsagde, at der årligt kunne 
gives statsstøtte på op til 20.000 kr. til omplantning, samt 
at der endvidere indførtes forbud mod vodfiskeri om som-
meren og en del af efteråret og forhøjede mindstemål for de 
tilladte rødspættefangster.9 lovens vedtagelse betød, at om-
plantningerne til limfjorden fra og med 1908 blev næsten 
fem-doblet i forhold til årene forud (fra 300.000 til 1,4 mill. 
individer). biologisk station kunne herefter i 1909 gøre 
detaljeret status over det første års udvidede omplantnin-
ger ved at dokumentere, at udbyttet fra rødspættefiskeriet i 
fjorden samlet var øget med ca. 135.000 kr.10 sammenholdt 
med, at det statslige tilskud udgjorde 15.800 kr., var det for-
ståeligt, at der såvel blandt fiskerne som hos biologerne var 
begejstring for den nye lov. fiskeriforeningen for thisted 
og omegn glædede sig over regeringens øgede interesse i 
omplantningssagen, og i april 1910 mente foreningen, at der 
var indfanget knap 300.000 pund af de udsatte rødspætter, 
hvilket måtte siges at være overordentlig succesrigt, idet ud-
sætningen i det pågældende farvand havde bestået af cirka 
90.000 pund. 11 det var en kendt sag, at omplantningsrød-
spætterne havde gode vækstforhold inde i fjorden, og så-
danne tal bekræftede dette.

at det var oppe i tiden at omplante fisk til gavn for det 
ekspanderende fiskerierhverv, kunne der ses mange eksem-

pler på i samtiden. ikke kun i limfjorden, men også i nis-
sum fjord, korsør nor, skælskør nor, guldborgsund, ma-
riager fjord, roskilde fjord og flere andre steder gav staten 
støtte til omplantning af både rødspætter og skrubber,12 og 
rødspætteeksperten a.C. johansen fra biologisk station 
omtalte i Dansk Fiskeritidende i 1910 et kuriøst engelsk 
forsøg med omplantning af rødspætter fra barentshavet til 
nordsøen. Her var det – lidt uventet – lykkedes at få 23 
individer til at overleve den lange rejse, og en engelsk bio-
log havde ved mærkning dokumenteret, at de omplantede 
fisk i nordsøens varmere vand var vokset langt hurtigere 
end deres artsfæller i barentshavet og dobbelt så hurtigt 
som de normale nordsørødspætter. som johansen bemær-
kede, så gav dette forsøg helt nye perspektiver i forhold til 
omplantning af arktiske højværdifisk som f.eks. helleflynder 
til nordsøen.13 Havet som hjemsted for en art eksperimentel 
akvakultur var i høj grad i tidens fokus, og biologisk stati-
ons eksistensberettigelse som en af statens centrale aktører 
i forhold til ophjælpning og fremme af fiskeriet fremtræder 
tydeligt, hvilket også kom til udtryk i den sprogbrug, som 
kreative skribenter benyttede sig af i deres begejstrede re-
portager fra aktiviteterne:

”I går tog kvaserne og bådene fat i Nissum Bredning 
for at forsyne Limfjordens fiskestalde med rødspætteyngel.
[…] Fiskeriet foregår under videnskabelig kontrol, og en 
mængde kvaser og både er kommet til stede og flere af dem 
langvejs fra. Da der er rigelig med yngel til stede, går ar-
bejdet rask fra hånden.[…] Efter at Thisted Bredning var 
forsynet, kom turen til Nykøbing, og hen på eftermiddagen 
i går indfandt de første kvaser sig med rødspætteyngel. Ind-
plantningstiden falder overordentlig heldigt for vore fiskere, 
thi det øvrige fiskeri står i disse dage i det væsentlige stille. 
Der er så her en god skilling at tjene.”14

men med den statslige involvering i omplantningen var 
der som forventeligt også stridspunkter blandt fiskerne. så-
ledes var fiskerne i struer utilfredse med, at der fiskedes 
yngel i nissum bredning, da struerfiskernes fiskefarvand 
øst for oddesund gerne skulle have sin forsyning af yngel 
netop ved naturlig indvandring fra den nærliggende nissum 
bredning. en nedgang i fiskeriet øst for oddesund blev af 
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fiskerne set som en konsekvens af omplantningsfiskeriet ef-
ter yngel, men heri var C.g. joh. Petersen ikke enig.15 ba-
seret på biologisk stations målinger mente han, at der var 
grundlag for endnu større omplantning i de følgende år, og 
diskussionen stod kun om, hvorvidt man i højere grad skulle 
fiske ynglen uden for thyborøn kanal for at skåne den be-
stand, som allerede var inde i nissum bredning. biologisk 
stations data om overbefolkning i nissum bredning og det 
tilgængelige fødegrundlag længere inde i limfjorden var 
styrende for statens syn på sagen.

Udvidelse til de indre danske farvande
de mest omfattende omplantninger til limfjorden fandt 
sted i de første år af 1. verdenskrig, hvor mere end 2,2 
mill. individer omplantedes årligt. krigen betød et mid-
lertidigt stop for aktiviteterne i 1917 og 1918, og op gen-
nem 1920’erne lå omfanget af omplantninger til fjorden en 
smule lavere,16 hvilket dog ikke skyldtes manglende tro på 
omplantningernes værdi, men snarere en nedgang i tilgæn-
geligheden af yngel. i 1928 gjorde biologisk station sta-
tus over de seneste 20 års omplantninger og konkluderede, 
at navnlig”værdiudbyttet af omplantningerne til Thisted 
og Visby bredninger i det store og hele må betragtes som 
særdeles tilfredsstillende.”17 dog gav det på dette tidspunkt 
anledning til en smule bekymring, at der var sket en synlig 
forringelse af det gennemsnitlige nettoudbytte fra 75.000 kr. 
årligt i 1908-1916 til kun 28.000 kr. årligt i 1926-27. ifølge 
a.C. johansen fangede fiskerne generelt omplantningsrød-
spætterne for tidligt, og derfor opfordrede han til indførel-
sen af forholdsregler mod dette, herunder forbud mod ikke 
alene vodfiskeri, men også nedgarn i vækstsæsonen i ud-
plantningsområderne.18 

sporedes der en vis bekymring for, hvorvidt fjordfi-
skerne kunne bringes til at lade rødspætterne være i fred, 
indtil disse havde vokset sig store, var der imidlertid ingen 
tvivl i samtiden om den overordnede nytte af rødspætteom-
plantningerne. i løbet af 1920’erne skete der som følge af et 
mere effektivt fiskeri et mærkbart fald i rødspættebestanden 
i bælthavet og det sydlige kattegat,19 og på foranledning 
af biologisk station påbegyndtes derfor i 1926 forsøg med 
omplantning af rødspætter til disse farvande. fisk fra nis-
sum bredning fragtedes til fem forskellige havne for at teste 
deres levedygtighed i det mere ferske vand, og resultaterne 
var så lovende, at man i 1928 påbegyndte omplantninger 
i samme omfang, som havde fundet sted i limfjorden si-
den 1908. udsætningsstederne omfattede 23 lokaliteter i et 
område fra lillebælt over det sydfynske øhav, storebælt og 
sydlige kattegat til øresund.20 som noget nyt blev der nu 
også anvendt rødspætter fanget ved Horns rev ud for es-
bjerg, og modsat hvad biologerne havde forventet, klarede 
disse nordsørødspætter sig fint i det mindre saltholdige vand 

Kort over de danske rødspætteomplantninger i 1930’erne. Dan-
markskortet viser, hvor rødspætterne blev fanget ved Horns Rev 
og i den vestlige del af Limfjorden, og hvortil de fragtedes i Lim-
fjorden og Bælthavet. Fra: L. Ingemann, Dansk Fiskerihaandbog, 
København 1944.
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i bælthavet. Horns rev blev i lighed med nissum bredning 
vurderet som et område med ’overbefolkning’ af små rød-
spætter, og fra 1929 blev der derfor udelukkende anvendt 
fisk herfra til omplantningerne i bælthavet. fiskene indfan-
gedes med snurrevod af esbjergensiske damkuttere og op-
bevaredes i hyttefade i et par dage i esbjerg, så de kunne 
tømme maven, inden de lossedes over i bassiner på lastbiler, 
som kørte dem fra esbjerg til fredericia. Her tømtes fiskene 
igen over i kvaser, som sejlede dem ud til udsætning på de 
udvalgte lokaliteter i de indre farvande. i den første indbe-
retning om disse omplantninger kunne biologisk station i 
1932 berette om stor tilfredshed med indsatsen: 

”Bælthavets fiskere, der i deres fangster ofte let kunne 
genkende nordsøfiskene på deres mere aflange form og den 
fremtrædende snudepart, var meget glade for indplantningen, 
der gav dem en væsentlig forøget indtægt. Ved en raceunder-
søgelse af 300 rødspætter fanget af fiskere nord for Fyn 26.-
27 juli 1929 viste det sig, at ikke mindre end 53,6% af fiskene 
tilhørte nordsøracen og altså var omplantede rødspætter.”21

ikke alene satte omplantningerne sig tydelige aftryk i fi-
skernes fangster, de biologiske undersøgelser viste også, at 
nordsørødspætternes tilvækst i de indre farvande syntes at 

ligge på det dobbelte af de lokale rødspætters vækst i samme 
tidsrum. en forklaring på dette kunne man ikke umiddelbart 
give, men det gav selvfølgelig anledning til stor tilfredshed 
blandt fiskerne, og det samme gjorde det faktum, at de om-
plantede fisk var tilbøjelige til at forblive på udsætningsste-
derne og ikke vandre til andre farvande. dette betød, at det 
næsten udelukkende var danske fiskere, som fik glæde af de 
tilførte fisk, og kun i øresund var der tilfælde af udenland-
ske fangster, idet svenske fiskere fangede en tredjedel af de 
omplantede fisk.22 

omplantningerne til limfjorden og de indre farvande 
omfattedes nu af så stor tiltro, at man ønskede at udvide 
aktiviteterne til andre arter og farvande. i perioden 1932-35 
omplantedes således småtorsk fra kattegat til limfjorden, 
og ligeledes i 1932 indledtes der fra dansk side forsøg med 
omplantninger af rødspætter fra Horns rev til doggerbanke 
i nordsøen. mens flytningerne af torsk til limfjorden blev 
indstillet igen efter tre år, fordi de omplantede fisk alt for 
hurtigt blev fanget ind igen,23 viste omplantningerne fra 
Horns rev til doggerbanke gode resultater i tråd med rød-
spætteomplantningerne til de indre farvande.24 aktiviteterne 

Omplantningsrødspætter opfisket ved Horns Rev blev kørt med 
lastbil til Fredericia fra Esbjerg. Fiskeri- og Søfartsmuseet B-1786.

En del af omplantningsrødspætterne blev mærket før udsætningen, 
således at de kunne spores efter genfangst. På den måde holdt 
biologerne fra Dansk Biologisk Station øje med succesraten i 
omplantningsarbejdet. Fiskeri- og Søfartsmuseet B-1788.
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fortsatte frem til 1938, men det lykkedes aldrig at etablere 
en fælles international finansiering af aktiviteterne blandt 
de lande omkring nordsøen, som havde fiskeriinteresser på 
doggerbanke, og der blev aldrig iværksat omplantninger i 
større skala, inden 2. verdenskrig brød ud og ændrede for-
holdene for hele fiskerierhvervet.25 

ikke desto mindre var de danske omplantninger af fisk i 
1930’erne omgærdet af succes, og biologisk station kunne 
berette om, hvordan der kom fagfolk fra både sverige, nor-
ge og tyskland for at studere danskernes metoder. omplant-
ningerne var genstand for beundring og opmærksomhed fra 
internationale fiskeriforskere, og i midten af 1930’erne blev 
der takket være et samarbejde mellem de nordiske fiskeri-
biologer iværksat rødspætteomplantninger fra farvandene 
ved thyborøn til både oslofjorden og til den svenske vest-
kyst.26 i opslagsværker om dansk fiskeri, som udkom i årene 
fra 1935 til 194827 omtales rødspætteomplantningerne som 
en indlysende god metode til optimering af den ’høst fra 
havet’, som fiskerierhvervet var sat til at udføre, og set fra 
omverdenens synspunkt var der kun grund til at hylde bio-

Fiskerikontrollen stod for måling og prøvetagning fra omplant-
ningsrødspætterne før udsætningen. Den statslige bevilling til 
omplantningsarbejdet var betinget af, at Fiskerikontrollen styrede 
arbejdet. Fiskeri- og Søfartsmuseet B-1791.

logernes og fiskernes fælles indsats. som det blev udtrykt 
i den populærvidenskabelige bogudgivelse Dansk Fiskeri- 
haandbog fra 1944:

”Fiske-Omplantningen er en genial idé. Dette at kunne 
konstatere kendsgerningen af, at der på sine steder af hav-
bunden er en i forhold til den tilstedeværende fødemængde 
sådan overbefolkning, at fisken vantrives, for derefter ved 
opfiskning at kunne udtynde masserne og sprede dem på 
mindre beboede og derfor almindeligvis føderigere egne, 
det er mange penge værd.”28

 
Et nyt blik på omplantningerne
i 1949 og 1950 foretog biologisk station igen forsøg med 
omplantninger fra Horns rev og thyborøn til doggerbanke, 
men selv om resultaterne så lovende ud,29 var tiden så småt 
begyndt at løbe fra for den form for fiskerifremme, som rød-
spætteomplantningerne var udtryk for. i nordsøen lettede 
trykket på rødspættefiskeriet, da industrifiskeriet efter sild 
og tobis vandt frem i begyndelsen af 1950’erne, og der blev 
ikke fulgt op på doggerbanke-forsøgene efter 1950. for 

Rødspætterne ”plantes ud”, dvs. hældes over bord fra damkut-
teren ud i deres nye omgivelser i indre farvande. 
Fiskeri- og Søfartsmuseet B-1793.

78



To kvaser (damkuttere) i færd med omplantning af rødspætter i Limfjorden. Forrest ses kutter A 1499 NORDLYSET fra Struer. Erhvervsfi-
skerfartøjer fik betaling for at deltage i de statsstøttede rødspætteomplantninger i foråret. Foto fra omkring 1930. 
Fiskeri- og Søfartsmuseet B-1792.
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limfjorden og de indre farvandes vedkommende begyndte 
undersøgelser at vise et andet billede af omplantningernes 
nytteværdi, end det der hidtil havde været fremherskende. 
i 1953 lød der således for første gang fra sagkundskabens 
side skeptiske røster, da den nye direktør for danmarks 
fiskeri- og Havundersøgelser, a. vedel tåning, refererede 
fra de nyeste undersøgelser om skuffende genfangster af 
omplantningsrødspætter.30 selv om der så sent som i 1955 
blev udtrykt uforbeholden støtte fra fiskeriforskningen til en 
forøget omplantning i de mest egnede dele af limfjorden,31 
kunne det ikke skjules, at den danske omplantning generelt 
i det lange løb så ud til at være urentabel.

to af de aktører, for hvem rødspætteomplantningerne sy-
nes at have været en mærkesag, var fra 1957 ikke længere 
med i beslutningerne omkring dansk fiskeri og fiskeriregule-
ring. direktøren for biologisk station, Harald blegvad, som 
døde i 1951, mens han stadig var i tjenesten, og socialdemo-
kraten Chr. Christiansen, som havde været fiskeriminister i 
to perioder, 1947-50 og 1953-57 og dertil danmarks første 
fiskeriminister, blev begge afløst af folk, som havde et an-
derledes syn på sagen. Chr. Christiansen havde ved flere lej-
ligheder i offentligheden ytret sin varme støtte til rødspætte-
omplantningerne, og i 1952 anbefalede han tilmed en kraftig 
forøgelse af disse. Hans holdning støttede sig ikke mindst til 
blegvad og dennes forgængeres tilslutning til metoden gen-
nem de foregående årtier: ”Der er fuld overensstemmelse 
blandt fiskerne om rødspætteomplantningernes nødvendig-
hed, og fiskeribiologerne har gentagne gange erklæret, at 
omplantningerne ikke alene er biologisk forsvarlige, men at 
de tillige giver et betydeligt økonomisk resultat både for fi-
skeriet og samfundet […] Der er derfor al grund til at rejse 
krav om en langt større omplantning end den planlagte. En 
udvidelse til mere end det dobbelte ville slet ikke være for 
meget.” en af pointerne i Christiansens og dansk fiskerifor-
enings holdning til omplantningerne kom til udtryk senere i 
indlægget, hvor den tidligere minister fremhævede målgrup-
pen for omplantningerne: ”Det bør også fremhæves, at om-
plantningerne i første række netop kommer de vanskeligstil-
lede indvandsfiskere til gode og giver dem større mulighed 
for at klare sig ved deres fiskeri. Fra fiskernes side er der 

ofte blevet sagt, at statens støtte til landbrugets grundfor-
bedringsarbejder o.l. måtte berettige fiskeriet til en lignende 
støtte fra statens side til gennemførelse af fiskeomplantnin-
gen. Og dette synspunkt lader sig heller ikke afvise.”32 efter-
krigstidens erhvervsfiskeri var udfordret på mange fronter, 
og fiskeriets aktører anede, at den øgede industrialisering og 
de krav til investering og lønsomhed, som lå i tidens for-
ventninger til fremtiden, ville blive vanskelige at opnå for 
de mange fiskere ved de indre danske farvande, ikke mindst 
i konkurrence med det ekspanderende nordsøfiskeri fra de 
store jyske fiskerihavne. imidlertid måtte Chr. Christiansen 
sammen med fiskerne mod slutningen af 1957 konstatere, 
at den nye fiskeriminister, oluf Pedersen fra partiet retsfor-
bundet, samt blegvads afløser, a. vedel tåning, ønskede at 
tage omplantningerne op til kritisk eftersyn. omplantnin-
gerne skulle kun bibeholdes, såfremt der var videnskabeligt 
belæg for deres effekt, og ikke blot fordi der politisk var et 
ønske om at tækkes en del af fiskerierhvervet. 

Ikke længere rentabelt
På dansk fiskeriforenings kongres i sommeren 1957 kunne 
man ifølge referatet i dansk fiskeritidende overvære en ret 
kraftig meningsudveksling mellem limfjordsfiskere fra for-
skellige dele af fjorden, som havde vidt forskelligt udbytte/
belastning af rødspætteomplantningerne. en fisker fra struer 
citeredes for, at ”omplantningsarbejdet var ved at gå over 
gevind. Vi har intet imod, at man tager rødspætter fra den 
vestlige Limfjord, blot der er noget at tage af. De, der får 
[gavn af] omplantningen, ser den gerne, men prøv engang 
at vende bøtten om. Vi har intet imod omplantning, men der 
er ikke fisk nok.”33 samme holdning kom til udtryk hos fi-
skerne fra jegindø og Humlum, og de stod stejlt overfor fi-
skerne fra længere inde i limfjorden, hvor omplantningerne 
var særdeles populære. dette fik departementschef dinesen 
fra fiskeriministeriet til at gå på talerstolen og beklage, at 
fiskerne internt havde så divergerende standpunkter, idet 
folketingets finansudvalg under de omstændigheder kunne 
få betænkeligheder med bevillingen.34 fra kongressens ta-
lerstol påpegede desuden vedel tåning fra danmarks fiske-
ri- og Havundersøgelser, at udgifterne til omplantning var 
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steget markant. før 1. verdenskrig kostede det således 5.000 
kr. at udplante 2 mill. små rødspætter, mens det samme an-
tal i 1957 kostede 100.000 kr. dette var alvorligt, idet det 
bidrog til vanskelighederne med at få omplantningsarbejdet 
til at betale sig. 

de interne interessekonflikter og de utilfredsstillende 
resultater af de havbiologiske undersøgelser fik herefter fi-
skeriministeriet til indkalde til et fællesmøde med fiskeri-
erhvervets repræsentanter i Århus den 20. november 1957. 
mødet var resultatet af en øget opmærksomhed på, om de 
kriterier for fiskeriet, som udgjorde rammen for omplant-
ningerne, blev overholdt, men det blev understreget, at man 
i fiskeriministeriet generelt var omplantningerne meget 
venligt stemt, og at den tidligere minister, Chr. Christian-
sen, som havde taget initiativ til at få undersøgt forholdene, 
ville have betragtet det som en ulykke for dansk fiskeri, hvis 
omplantningerne skulle standses. ikke desto mindre var den 
nye minister, oluf Pedersen, blevet bekræftet i, at den uro 
som var opstået omkring omplantningerne, ikke var helt 
ubegrundet, og at erhvervet måtte tage sagen op til drøftelse, 
ikke mindst af hensyn til at få gennemført bevillingerne i 
folketinget.35 

vedel tåning redegjorde overfor de fremmødte for en 
række fakta vedrørende omplantningerne, og hans resultater 
skulle i de følgende måneder komme til at give anledning til 
meget stærke meningsudvekslinger inden for fiskeriet.36 ef-
ter krigen, indledte han, havde det været nødvendigt at fore-
tage omplantningerne til bælthavet med rødspætter fra nis-
sum bredning i stedet for rødspætter fra Horns rev. dette 
gav imidlertid et markant dårligere udbytte for fiskerne, og 
for at få bedre viden om dette, var der i perioden 1953-1957 
blevet foretaget ganske nøje undersøgelser af hele processen 
og de afledte virkninger. for det første måtte det konstateres, 
at omplantningernes betydning for det samlede danske fiske-
ris resultat var forsvindende lille og kun måltes i promiller. 
ønskede man så meget som en enkelt procents stigning stig-
ning ved hjælp af øget omplantning, ville det kræve en helt 
urealistisk millioninvestering og flere hundrede kvaselaster, 
hvilket teknisk ville være umuligt. en øgning på nogle få 
havgående kutteres årsfangst i nordsøen, tilføjede tåning, 

ville give det samlede danske fiskeri mere vækst, hvilket var 
et faktum, som netop for fiskerne ved de indre farvande for-
mentlig har lydt som en provokation, idet de i forvejen men-
te, at kutterfiskeriet havde for stor indvirkning på fiskeriets 
generelle forhold, modsat indvandsfiskeriet hvor omsætning 
og kapital var af en langt mindre størrelsesorden. 

så man dernæst særskilt på limfjorden, var udbyttet pr. 
ton omplantet fisk efter krigen faldet til en fjerdedel af ni-
veauet fra 1910’erne, og det var reelt kun thisted bredning, 
som havde nettoudbytte. for bælthavets vedkommende be-
tød skiftet fra Horns rev- til nissum bredning-rødspætter et 
fald i udbytte, så det kun i året 1953 havde været rentabelt 
at udplante. rødspætterne fra nissum bredning havde ikke 
samme levedygtighed i indre farvande som Horns rev-rød-
spætterne, men det var ikke praktisk muligt at indfiske fra 
Horns rev, fordi der ikke længere var damkuttere i esbjerg 
til rådighed for arbejdet. Pessimismen måtte desværre råde, 
sluttede tåning af, idet der ikke syntes at være mulighed for 
at ændre på nogle af de faktorer, som siden krigen havde 
betydet et dårligere udbytte af omplantningerne. dels kunne 
der ikke findes andre områder til indfiskningen end nissum 
bredning, og dels var forskellen i prisniveauet for indfiske-
de omplantningsfisk i forhold til de færdige fangster i indre 
farvande blevet for lille.

Herefter fremlagde biolog ole bagge, som havde fore-
taget de konkrete undersøgelser, en præsentation af de 
mangfoldige faktorer, som skulle gå op i en højere enhed, 
for at omplantning skulle lykkes: fra de rette størrelser af 
fisk til de rette temperaturer, saltholdigheder, optimale vil-
kår under transport i dam og hyttefad, naturlige fjender på 
udsætningsstederne m.m., og den lange række af saglige be-
grundelser for, at omplantning kun vanskeligt kunne gøres 
rentabelt, blev afsluttet med en konstatering, som ikke vakte 
begejstring blandt fiskerne: selv om der så skulle have været 
optimale forhold for omplantningerne, og alle fiskene havde 
overlevet og var blevet genfanget, så havde det kun bety-
det en øgning på 3,3 % af rødspættefiskeriet i bælthavet, 
idet den lokale rødspættebestand faktisk var i klar bedring 
sammenlignet med situationen i 1920’erne. med andre ord 
konkluderede forskerne, at enhver given fisker i bælthavet 
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kun fik et forsvindende lille udbytte af omplantningerne i 
forhold til de naturlige udsving i fiskeriet, som under alle 
omstændigheder forekom fra år til år.37 

fiskeriets repræsentanter var imidlertid ikke til sinds at 
godtage fiskeriundersøgelsernes resultater. dansk fiskeri-
forenings formand niels bjerregaard replicerede, at proble-
met med de dårlige resultateter skyldtes, at thyborøn ikke 
længere blev brugt som basishavn fiskeriet af yngel, og at 
man dermed ikke fik fisk ind fra uden for thyborøn kanal. 
desuden tvivlede han på biologernes økonomiske bereg-
ninger, da de stred imod tal, som samme biologer tidligere 
havde meldt ud over for fiskerne omkring rentabiliteten i 
omplantningerne. og endelig påpegede han, at de lokale fi-
skeriforeninger selv støttede omplantningerne økonomisk, 

hvilket de naturligvis ikke ville gøre, hvis ikke de var over-
bevist om, at det var en god forretning.38 tåning svarede her-
til, at det uden succes havde været forsøgt at fiske fra thy-
borøn, og at selv om der var rødspætter i rigelige mængder 
til omplantning fra Horns rev, så fandtes der ikke damkut-
tere i esbjerg til arbejdet, og staten ville næppe lade bygge 
så omfattende kvasekapacitet blot til rødspætteomplantning.

en voldsom meningsudveksling fandt herefter sted hen 
over de næste måneder i fiskernes blad og andre aviser. 
særligt provokerende for fiskerne var det, at der af formelle 
grunde allerede var søgt og givet bevilling på finansloven 
til at fortsætte omplantningerne i 1958, men at den nye fi-
skeriminister havde meldt ud, at han ikke ville benytte sig af 
denne hjemmel til udplantning, såfremt de videnskabelige 

S/S BIOLOGEN, bygget 1932 på Aalborg Værft. Dansk Biologisk Stations damper blev anvendt til stationens marinbiologiske aktiviteter, 
herunder også undersøgelserne af virkningen af rødspætteomplantningerne. Fiskeri- og Søfartsmuseet, j.nr. 1/2639.
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undersøgelser viste, at der ikke var nogen økonomisk renta-
bilitet ved aktiviteterne. synet på ministeren fra erhvervets 
side var nærmest, at han var ved at gøre sig skyldig i for-
ræderi mod det hverv, han var sat til at bestride, men oluf 
Pedersen fastholdt sin og regeringens pligt til at varetage, 
at statens penge blev brugt så godt som muligt, og at det 
selvfølgelig skulle kunne betale sig samfundsøkonomisk at 
omplante rødspætter. 

som det allerede lå  i luften, besluttede ministeren sig 
endegyldigt efter et par måneders betænkningstid til at ind-
stille rødspætteomplantningerne. i sin argumentation læne-
de han sig op af danmarks fiskeri- og Havundersøgelsers 
resultater, herunder det faktum at der i de seneste år ikke 
havde været mange omplantningsrødspætter til rådighed, 
samt at fiskeriforeningerne øst for oddesund havde udtrykt 
kritik af indfiskningen fra nissum bredning.39 beslutningen 
mødte øjeblikkelig kritik fra flere sider, herunder den tidli-
gere minister, Chr. Christiansen, som kritiserede ”biologer-
nes færdigsyede meninger og rådede dem til at regne om 
igen”40, og både fiskere og tidligere embedsmænd fra fiske-
rikontrollen tog til orde med kraftige tilbagevisninger af bio-
logernes resultater. selv direktør Claus sørensen, esbjerg, 
som ikke selv havde nogen andel i indre farvandsfiskeriet, 
manede til forsigtighed hos ministeren med hensyn til at til-
lægge sine fiskeribiologer så stor vægt og i øvrigt huske, ”at 
i Danmark er det, hvad angår forsøgsfiskeri, de virkelige 
fiskere, der kommer ind med de praktiske resultater”.41  men 
oluf Pedersen stod fast på, at han ikke overfor folketinget 
kunne tage ansvaret for en underskudsforretning.

der opstod i folketinget den usædvanlige situation, at 
ministeren i februar 1958  overfor finansudvalget måtte gå 
imod sine egne regeringsfæller fra socialdemokratiet, idet 
disse i lighed med et venstre-medlem ønskede bevillingen 
til årets rødspætteomplantninger gennemført som planlagt. 
ministeren stod imidlertid fast og meddelte, at det måtte 
være hans ansvar, om han anså det for fornødent at bruge 
pengene.42 situationen viste, at politisk opbakning til om-
plantninger nu blev opfattet som en decideret støtte til den 
del af fiskerbefolkningen, som især socialdemokratiet anså 
for at være en relevant gruppe at støtte, og det understre-

gede, hvordan ministerens beslutning set fra dansk fiske-
riforenings side måtte se besynderlig ud. ministeren kunne 
med opbakning fra både venner og fjender have fortsat be-
villingerne til omplantning, men han valgte at læne sig op 
ad fiskeri- og Havundersøgelserne og vedel tåning, når 
denne udtrykte sin beklagelse over de videnskabelige resul-
tater, som ikke desto mindre fastslog, at ”sagens kerne er, at 
vi ikke kan konkurrere med naturen” og samtidig at ”man 
glemmer helt, at Fiskeri- og Havundersøgelserne selv gen-
nem mange år har håbet på, at denne metode til forøgelse af 
udbyttet af rødspættefiskeriet i Bælthavet skulle blive en god 
sag, og skuffelsen over udviklingens forløb er ikke mindre 
på vor side end på fiskernes”.43 

dette fik ikke fiskerne til at ændre holdning, og de 
mente, at man måtte gøre alt for at finde en måde, hvorpå 
omplantning kunne gennemføres og gøres til gavn for de 
trængte indvandsfiskere. man længtes demonstrativt tilba-
ge til dengang, dr. blegvad med sin gode forståelse for det 
praktiske fiskerierhverv var i spidsen for fiskeriundersøgel-
serne, og få uger inden den endelige afstemning i folke-
tinget sendtes en resolution til folketing og regering, hvori 
repræsentanter fra 23 lokalforeninger ved jyllands østkyst 
med i alt 1.000 medlemmer på det kraftigste protesterede 
mod stoppet for omplantninger: ”Der er ved denne afgørel-
se ikke taget noget som helst hensyn til de udøvende fiskeres 
gennem mange år indvundne erfaringer om værdien af disse 
omplantninger og den betydning, de har for vort indvands-
fiskeri”.44 læserindlæggene mod ministeren fyldte godt op i 
fiskeritidende i disse måneder, og selv limfjordsfiskerne øst 
for oddesund bidrog med kritik af stoppet for omplantnin-
ger, idet de tydeligvis følte sig ubehageligt til mode over at 
være blevet anset for at være en del af ministerens påskud 
for at gennemføre sin mission.45

Stop for bevillinger til omplantning
i begyndelsen af april 1958 kom spørgsmålet om gennemfø-
relsen af bevilling til rødspætteomplantninger til afstemning 
i folketingssalen. fiskeriminister oluf Pedersen havde ef-
terhånden taget fløjlshandskerne af og forsvarede nu uden at 
lægge fingrene imellem den beslutning, som han tydeligvis 
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var fuldt overbevist om, var den rigtige politik. Han kritise-
rede sine modstandere for uden noget sagligt belæg at ville 
”handle stik imod naturens orden for statens penge”, og til-
føjede med adresse til de fiskere, som ifølge dem selv havde 
nydt godt af statens fiskeri af yngel, men som ikke længere 
kunne dokumentere et udbytte af det: ”Det kan ikke være 
Fiskeriministeriets opgave at myrde rødspætterne inden de 
når den størrelse, som er fastsat i fredningsloven” og for at 
understrege, at der nu ikke længere var tale om, at staten ret-
færdigvis kunne give særlige privilegier til indvandsfiskerne 
ved limfjorden, som gentagne gange blev omtalt som de 
vanskeligst stillede fiskere, sluttede ministeren af med at slå 
fast, at fiskerne var selvstændige næringsdrivende, som ikke 
skulle nyde særbehandling fra statens side. omplantnin-
gerne til limfjorden kunne for ministeren gerne fortsætte, 
såfremt private interesser fandt det rentabelt, men statens 
ansvar for sagen ophørte hermed: ”Det  kan ikke være Sta-
tens opgave at fange fisken og sætte den hen foran den fisker, 
der skal fange den. Det må være fiskerne, der skal hente 
fisken. Anderledes kan det ikke være.”46

men på dette tidspunkt havde rødspætteomplantningerne 
udviklet sig til en så uhåndterlig sag for regeringen, at ikke 
kun erhvervsfiskeriet, men også den landsdækkende presse 
havde fået øje på det. først ved den 3. afstemning i salen 
lykkedes det ved statsminister H.C. Hansens mellemkomst 
at få tingets medlemmer til at fordele sig på en måde, så 
fiskeriministerens forslag kunne vedtages, og i nederlagets 
stund var det ikke uden en vis sarkasme, at fiskeritidende 
kunne referere de store avisers hovedrystende dækning af 
begivenhederne: 

”berlingske aftenavis: Nogen højnelse af Folketingets 
anseelse skete der ikke, da man måtte igennem én almin-
delig og to afstemninger ved navneopråb for at kunne få 
afgjort, om fiskeriminister Oluf Pedersen skulle have tilslut-
ning til sit forslag om at standse omplantningen af rødspæt-
ter. Det var ved at få karakter af en farce”

”berlingske tidende: Det vakte megen opsigt på Chri-
stiansborg, at Folketingets formand, Gustav Pedersen, af-
brød mødet midt under afstemningen om rødspætte-bevillin-
gerne. At et folketingsmøde afbrydes, er ikke usædvanligt, 

men det menes at være første gang, der er sket afbrydelse 
under en afstemning”

”Politiken: Der kan altså i Folketinget stemmes for el-
ler imod, man kan undlade at stemme, og man kan forlade 
salen, mens der stemmes. Denne sidste udvej er ikke særlig 
pyntelig. Det underbygger heller ikke tingets prestige, at 
man skal have et sådant kludder med en afstemning. Kan 
formanden og sekretærerne ikke tælle til 179, er det på tide 
at man får indført elektrisk afstemning i Folketinget som i 
adskillige andre parlamenter.”47

men fiskeriministerens udmeldinger var ikke til at mis-
forstå, og limfjordsfisker a.a. andersen, glyngøre, opsum-
merede formentlig meget godt fiskerierhvervets holdning 
til afslutningen på rødspætteomplantningerne, da han i et 
indlæg i samme nummer af fiskeritidende skrev, at det 
måtte vække til eftertanke og fremkalde dyb bekymring 
blandt fiskerne, at et så forholdsvis lille beløb, som bevil-
lingen til rødspætteomplantning, blev strøget med så store 
politiske omkostninger, som der tilsyneladende var tale om. 
det var med andre ord måske ved at gå op for fiskerne, at 
”fiskerierhvervets egen minister” og den statslige viden-
skabelige sagkundskab ikke først og fremmest havde til 
opgave at varetage fiskeriets særinteresser, men snarere at 
tjene et overordnet samfundsmæssigt formål. ikke desto 
mindre fortsatte kritikken efter afstemningen i folketinget. 
fra tingets talerstol havde der lydt uforstående indlæg fra 
folketingsmedlemmer, der ikke forstod hvorfor ministeren 
ikke bare lyttede til de praktiske folk, der arbejdede med 
omplantningerne, og fiskerne, som nu ikke havde mere at 
tabe i forhold til ”deres” minister, stod nærmest i kø for at 
undsige ham, som for eksempel Centralforeningen for sjæl-
land, der i forlængelse af folketingsafstemningen udsendte 
et decideret mistillidsvotum til ministeren.48

sympatitilkendegivelser fra andre interesser inden for 
fiskerisektoren dukkede op i den følgende tid, herunder 
formanden for detailfiskehandlerne i københavn, som be-
stemt ikke lagde skjul på sit syn på sagen: ”Det er både 
sørgeligt og katastrofalt, at det er gået sådan. […] Hvor 
ville jeg ønske, at hele det samlede fiskerierhverv ville rejse 
sig og tilstille statsministeren en henvendelse med krav om 
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en ny fiskeriminister, som havde noget mere indsigt i og in-
teresse for fiskerierhvervenes arbejde og ønsker.”49 også 
i esbjerg, hvor man tilhørte vestjysk fiskeriforening og i 
mange sammenhænge ikke havde interessefællesskab med 
fiskerne i indre farvande, var den lokale socialdemokrati-
ske avis, Vestjyden, skeptisk overfor den socialdemokratisk 
ledede regerings fiskeriminister: ”Der er ingen tvivl om, at 
fiskeriministeren havde stået sig ved at lytte lidt mindre til 
videnskaben og lidt mere til de praktiske fiskere, før han tog 
sit standpunkt. Det er ikke alting, man kan gøre op i kroner 
og øre […] Han burde også have tænkt på, at det er den 
vanskeligst stillede del af fiskerne, der har nydt godt af ud-
plantningen, og at de vil blive ramt uforholdsmæssigt hårdt 
ved at få deres erhvervsmuligheder forringet.”50

men rødspætteomplantningerne var nu fortid, og vedel 
tåning gjorde i maj 1958 endnu et behjertet forsøg på 
med saglige argumenter at forklare, hvorfor beslutningen 
var fornuftig. at omplante til de mest lukkede dele af 
limfjorden var stadig moderat rentabelt, men det var et pro-
blem, at der ikke kunne fanges brugbar yngel andre steder 
end i nissum bredning, hvor bestanden af rødspætter var for 
nedadgående. ligeledes var det – heller ikke i forgængeren 
Harald blegvads tid – nogen brugbar løsning at omplante 
rødspætter fra nissum bredning til bælthavet, og de posi-
tive resultater, som i de forudgående årtier havde været om-
talt, var ikke længere mulige at genskabe, blandt andet på 
grund af manglen på damkuttere i esbjerg. til gengæld hav-
de den lokale rødspættestamme i bælthavet fået det meget 
bedre end i blegvads tid, hvilket jo var en glædelig nyhed, 
som de oprørte fiskere til tånings undren slet ikke syntes 
at påskønne. men som han konkluderede, så var ”indplant-
ning af nordsørødspætter til Bælthavet i dag hverken nød-
vendig eller gavnlig for den fortsatte gode udvikling. Det 
styrer naturen.”51 set i bakspejlet synes hele forløbet om-
kring fiskernes syn på den biologiske sagkundskabs rolle at 
være et forvarsel om, hvordan forholdet mellem fiskere og 
biologer i fremtiden ville komme til i højere grad at være 
præget af forskellige opfattelser og vurderinger af forholdet 
mellem fiskebestande og fiskeri samt begreber om bæredyg-
tighed og rentabel udnyttelse af havets ressourcer. fremti-

dens fiskeriregulering skulle i lighed med diskussionen om 
rødspætteomplantninger ofte komme til at blive taget op til 
debat ud fra et spørgsmål om tillid og troværdighed eller 
mangel på samme i forholdet mellem fiskere og den fiskeri-
biologiske sagkundskab. 

en interessant krølle på den ophedede debat kunne i 
øvrigt senere udledes af beretningen på dansk fiskeri-
forenings kongres i juli 1958, hvor det forudgående – og 
altså sidste – års udsætning af rødspætteyngel blev opgjort 
og fremlagt. til thisted og løgstør bredninger var der i alt 
omplantet 128.000 kg, hvilket var betydeligt lavere end de 
planlagte 184.000 kg, men på grund af manglende tilslut-
ning fra fiskernes side, var den endelige mængde noget min-
dre. tilsvarende var der i alt i bælthavet fra Århus bugt til 
smålandsfarvandet omplantet 60.000 kg, medens der havde 
været planlagt omplantning af 72.000 kg. alle rødspætterne 
var fanget i nissum bredning, og de i alt 188.000 kg sva-
rede til ca. 2,8 mill. rødspætter. omplantningen havde fun-
det sted, inden diskussionerne om emnet havde taget fart i 
efteråret 1957, og man hæfter sig ved, at der blev omplantet 
i alt 25% færre rødspætter end planlagt og finansieret, og at 
grunden hertil var manglende tilslutning fra fiskernes side.52  

Eftertidens syn på omplantninger
som det fremgår med al tydelighed i det foregående, var 
fiskeriminister oluf Pedersen i den grad på kollisionskurs 
med det erhverv, han som minister skulle samarbejde med, 
dengang han besluttede, at der ikke længere skulle foreta-
ges rødspætteomplantninger med statstilskud i de danske 
farvande. så meget desto mere iøjnefaldende er det at læse 
Dansk Fiskeritidende 12 år senere, på det tidspunkt hvor 
biolog ole bagges resultater fra undersøgelserne i 1953-
1957 langt om længe blev udgivet i form af en doktoraf-
handling.53 i 1970 havde tiden tilsyneladende læget alle sår, 
og ole bagges doktorafhandling om rødspætteomplantnin-
gerne blev kun omtalt i en kort notits. det virkede for bla-
dets redaktør allerede nu lidt kuriøst, at man tidligere havde 
foretaget disse omplantninger ved at flytte rødspætterne til 
områder, ”hvor der var mere plads, så man måske kunne 
få dem til at vokse bedre”, som det udtrykkes. ole bagges 

85



konklusion satte spørgsmålstegn ved nytteværdien af fiske-
flytningerne og viste, at udbyttet af fiskeriet var det samme, 
hvad enten man omplantede eller lod være. fiskeritidende 
tog resultaterne til efterretning og morede sig ellers over 
et sjovt tal fra afhandlingen, som illustrerede problemerne 
med at få udbytte af fiskenes tilvækst efter flytning: ”Den 
omplantede yngel fangedes gennemsnitligt 2,8 gange. De 
første par gange måtte den smides i vandet, fordi den ikke 
holdt mindstemålet.”54 

Hvad angår oluf Pedersen kunne man senere samme år 
i forbindelse med hans død læse en nekrolog over den tidli-
gere minister, der havde stået model til en storm fra fiskeri-
erhvervet, som gav virkninger gennem resten af hans mini-
stertid. Dansk Fiskeritidende, som fortsat i 1970 var organ 
for især indre farvandes ervhvervsfiskere, skrev følgende 
om den afdøde politiker: ”Populær blev Oluf Pedersen vel 
ikke som minister i fiskerikredse. En af årsagerne var bl.a. 
at han afskaffede udsættelse af fiskeyngel – en udgift han 
mente, der kunne spares. Fiskerne respekterede ham dog 
som en mand, der ikke var bange for at tage et standpunkt 
og gennemføre det uden vaklen. Nu hvor bølgerne har lagt 
sig om dette spørgsmål, er der næppe mange indenfor fiske-
riet, som ville forlange udplantningerne genoptaget, hvilket 
tyder på, at udviklingen siden den meget omtalte afgørelse 
i ikke ringe grad har givet Oluf Pedersen ret.”55 en stilfær-
dig, men alligevel bemærkelsesværdig ændring i synet på 
de omplantninger, som helt fra begyndelsen af 1900-tallet i 
vide kredse blev anset for at være en af hovedhjørnestenene 
i statens varetagelse af fiskerierhvervets tarv i de indre dan-
ske farvande.

På dette tidspunkt ved indgangen til 1970’erne var det et 
andet emne, som i højere grad var ved at komme i fokus i 
forhold til især fiskeriet i de indre farvande, nemlig forure-
ningsproblematikken. rødspættefiskeriet i kattegat havde 
op gennem 1960’erne og 70’erne ligget på et højt niveau, 
men fra omkring 1980 viste fangsterne en kraftigt nedad-
gående tendens, og den negative udvikling, som også havde 
været gældende i limfjorden siden slutningen af 1960’erne, 
blev anset for at have en tæt sammenhæng med forringede 
levevilkår som følge af dårligt vandmiljø.56 tilbagevenden-

de år med kraftige iltsvind i kattegat og et øget mediefokus 
på problemerne fik i 1980’erne politikerne til at gennem-
føre de første vandmiljøplaner, og man begyndte i fiskerier-
hvervet og blandt fiskeribiologer igen at interessere sig for, 
om der kunne skabes udbytte af at genoptage omplantnin-
gerne.57 i perioden 1988-1990 blev der foretaget forsøgs-
omplantninger til limfjorden, kattegat og storebælt, hvor 
man ved hjælp af mærkning af de udsatte fisk undersøgte, 
om der kunne registreres en tilvækst og genfangst, som gav 
håb om øget udbytte. da resultaterne forelå, var de imid-
lertid ikke til at misforstå. for kattegat-omplantningernes 
vedkommende konkluderede biologerne, at omplantningen 
var lykkedes fint uden at skade fiskene, men at der ikke var 
nogen fornuft i foretagendet, fordi nordsø-rødspætterne ret 
hurtigt vandrede tilbage fra udsætningsstederne i kattegat 
til nordsøen. for limfjorden var konklusionen tilsvarende 
klar, idet beregninger over de omplantede rødspætters vækst 
og dermed øgede værdi viste, at fiskerne kunne forvente et 
øget udbytte på cirka 1 øre pr. omplantet rødspætte. dette 
understregede, hvad man allerede havde kunnet læse mel-
lem linierne i de ophedede debatter om omplantninger i 
1950’erne, nemlig at flytningen af rødspætter først og frem-
mest var et udtryk for økonomisk støtte til ”de vanskeligt 
stillede indvandsfiskere”. biologerne konkluderede således 
i 1993, at såfremt en genoptagelse af omplantninger til lim-
fjorden skulle føres ud i livet, så ville de have ”karakter af 
direkte støtte til fiskeriet og livet i det hele taget omkring 
den indre Limfjord” og skulle begrundes i et sådant formål 
fremfor egentlig økonomisk rentabilitet.58  
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Summary
With the establishment of the danish biological station in 
1889, danish fisheries gained a marine biology institution, 
the object of which was to provide support and new know- 
ledge to promote the yield and profitability of commercial 
fishing. from the 1890s right up to the 1950s, so-called 
“transplantations of plaice”, i.e. large-scale annual moving 
of small plaice, were made from the north sea and the west-
ern limfjord to inner danish coastal waters under the man-
agement of the biological station. the biologists believed 

that they could provide documentation showing that moving 
plaice from “overpopulated” growth areas to “underpopu-
lated” areas with good conditions for growth contributed to 
a significantly increased yield for the total danish fishery. 

the first state-supported transplantations were made in 
the limfjord in 1892, when fish from nissum broad were 
moved to thisted broad. the transplantations aroused the 
interest of the manager of the biological station, C.g. joh. 
Petersen, who documented their value during the following 
years and thus gained actual government-organised trans-
plantations from 1908 onwards. from 1.5 to 2.2 million 
small plaice were transplanted annually into the limfjord, 
and from 1928 the activities were extended to include trans-
planting plaice from Horns reef off esbjerg to the waters 
of the belts and the southern kattegat. in the 1930s, danish 
biologists were among europe’s leaders in the field, and fish 
from the north sea were now also being transplanted to the 
oslo fjord and the swedish west coast. the danish state 
also financed transplants of plaice from Horns reef to dog-
ger bank in the central north sea. 

the transplantations continued after the second World 
War, but during the 1950s it became increasingly clear to 
biologists that the yield no longer seemed to justify the costs 
of transplanting. extensive new studies were therefore com-
menced in 1953, and after five years, it was concluded that 
the transplantations could no longer be done profitably, and 
the minister for fisheries decided to stop them. However, this 
occasioned the most heated debate to date between danish 
commercial fishermen and the government representatives 
whom the fishermen had hitherto viewed as “their minister” 
and “their biologists”. the fishermen’s violent criticism of 
the minister and the government fisheries and marine stud-
ies was not successful and did not change the decision to 
cease the transplantations, but in relation to the expert bio-
logical knowledge in particular, the course of events was a 
forewarning that the future relationship between fishermen 
and biologists would be faced with challenges concerning 
the role of research in relation to future fisheries regulation 
and establishing of catch quotas.
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L 126 GADUS var bygget i 1938 og rigget til snurrevodsfiskeri i Nordsøen. Kutteren var kun på 19 tons. Foto: Chr. Winkel Olesen.
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Osvalds krig
Nordsøfiskeriets vilkår under 2. Verdenskrig

Af Knud Jakobsen

127 danske fiskere mistede livet i Nordsøen og Skagerrak 
under 2. Verdenskrig1. De fleste omkom ved minesprængnin-
ger, mens andre omkom, når deres skib blev sejlet i sænk 
eller beskudt af fly. Fiskeriet foregik i bogstavelig forstand 
med livet som indsats, og i 1985 fik forfatteren lejlighed til 
at høre nærmere om de barske vilkår. I anledning af 40-
året for befrielsen interviewede han nogle af de fiskere, som 
ikke blot havde fisket i Nordsøen under krigen, men også 
havde smuglet våben fra England. Denne beretning bygger 
på disse interviews.

Indledning
den tyske besættelse af danmark begyndte 9/4 1940 klok-
ken 4.15. På dette tidspunkt overskred de første tyske trop-
per den dansk-tyske grænse, og nogenlunde samtidigt drak 
osvald olesen sin morgenkaffe i thyborøn. Han havde 
planlagt at tage på fiskeri, men foreløbigt var der ikke noget, 
der hastede. Han havde stukket hovedet udenfor og havde 
set, at alt var indhyllet i tæt tåge.

da han gik ned til havnen, så han et mærkeligt syn. en 
stor tysk bombemaskine kom lavt hen over thyborøn, og 
det havde han aldrig set før. osvald troede, at den var gået så 
langt ned for bedre at kunne orientere sig i tågen.

så mødte han skipperen på esbjerg-kutteren e 395 
emma. Han hed magnus Pedersen og var ikke lokalkendt, 
så han ville gerne følges ud sammen med osvald, dels på 
grund af tågen, dels fordi det gav en vis tryghed.2 2. verdens-
krig var begyndt 1/9 1939, og fra første færd kom danske 
fiskere i klemme mellem tyske og engelske søstridskræfter.

allerede 3/9 blev de første miner udlagt i tyske bugt, 
og dagen efter blev skagen-kutteren s 127 nordstrand 
krigens første danske offer. kutteren var på vej til esbjerg, 
da den sejlede på en mine, og fire mand omkom3.

tyskerne var de værste. natten til 24/2 1940 vædrede 
den tyske minesøger m1 fire esbjerg-kuttere, der lå for an-
ker på dogger banke med ankerlys og dækslys tændt. i hver 
kutter var der fire mand, som efter en lang arbejdsdag fik de-
res velfortjente nattesøvn, men sådan så minesøgerens chef 
det ikke. kapitänleutnant Hans bartels havde hørt mystiske 
morsesignaler, og så skulle de fire neutrale kuttere sænkes.

i sin udførlige rapport fortalte han, hvordan det gik til. 
med 17 knobs fart sejlede han først ind i e 540 Polaris, 
som sank på 1 minut og 10 sekunder, og derefter ind i e 340 
merkator, som sank på kun 40 sekunder. fiskerne om 
bord fik ikke en chance.

lyde breder sig kraftigt under vand, og støjen fra de to 
første sænkninger havde vækket besætningerne på de to næ-
ste kuttere. de var tumlet ud af køjerne, og nu var alle mand 
på dæk, hvor de magtesløse måtte se deres egen død i møde. 
m1 måtte vædre e 456 gerlis tre gange, før kutteren gik 
ned, mens e 92 ejjam skulle vædres to gange. af ”militæ-
re grunde”, som bartels skrev i sin rapport, gjorde han ikke 
forsøg på at samle de danske fiskere op, og alle 16 omkom.4

alt det vidste osvald olesen og magnus Pedersen ikke 
noget om denne morgen, men de vidste, at det var blevet far-
ligere at være fisker. efter deres opfattelse blev miner strøet 
ud de mærkeligste steder, og så var det bedst at have nogen at 
følges med. magnus Pedersen bad derfor osvald om at ven-
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te. esbjerg-skipperen havde haft besøg af sin kone, og hun 
skulle følges til morgentoget klokken 6, før han kunne sejle.

Han kom hurtigt tilbage.
”Stationsforstanderen siger, at vi er blevet besat. Tysker-

ne er gået over grænsen.”
de fulgtes op på stationen, hvor stationsforstanderen fik 

forbindelse med stationen i fredericia. det var rigtigt nok. 
danmark var besat, og der blev ikke noget fiskeri den dag.

Et liv som fisker
osvald kristian olesen blev født 28/4 1905 i langerhuse og 
blev døbt i Harboøre kirke 7/5. Hans far fiskede i en åben 
båd fra stranden, og osvald ville også være fisker. først 
måtte han dog ud at tjene på landet, men det var ikke noget 
for ham, og i stedet fik han job som støbedreng ved vand-
bygningsvæsenet.

i 1922 lykkedes det ham at få sin første rigtige hyre på en 
nordsøkutter, hvor han blev kokkedreng om bord. fra april 
til august fiskede kutteren på england og landede i grimsby, 
og selv om der var storm det meste af tiden, var det en god 
hyre. bedstemanden tog sig af osvald og lærte ham op.

den følgende vinter gik osvald hjemme, og i foråret tog 
han til esbjerg, hvor han slog sig sammen med seks andre fi-
skerdrenge fra vestkysten. de var ludfattige, delte et værelse 
på sømandshjemmet og gik hele tiden og halvsultede. Han 
fik en enkelt afløserhyre og kom hjem med 60 kroner, som 
han delte med kammeraterne.

kort tid efter blev han tilbudt hyre på en dansk kutter, 
som fiskede fra Hull, men som nu lå i kiel for at få ny mo-
tor. osvald rejste derned, og de næste fire år fiskede han fra 
england. i denne periode lærte han at tale engelsk, hvilket 
kom ham til gode under krigen.

de drev en hel del spændende forsøgsfiskeri med kutte-
ren og lå blandt andet meget ved irland og fiskede kulmule. 
Her var det nær gået galt. i tæt tåge blev den 30 tons store 
kutter påsejlet af en stor passagerdamper og skåret midt 
over. alle om bord blev dog reddet.

skipperen fik nu bygget en ny og større kutter på omkring 
60 tons, og mens byggeriet stod på, rejste osvald hjem til 
danmark og aftjente sin værnepligt. derefter tog han tilbage 

til Hull og genoptog fiskeriet med sin gamle skipper. nu gik 
de til island for at drive snurrevodsfiskeri i fjordene. det var 
et fantastisk godt fiskeri. der var store bestande af rødspæt-
ter, som der reelt aldrig var blevet fisket på før, og på den 
allerbedste rejse fyldte de den store kutter op på tre dage. 
islændingene fandt dog snart ud af, at det var lidt for godt, 
hvorefter de indførte en territorialgrænse på fire sømil. så var 
snurrevodsfiskeriet ved island slut. udenfor de fire mil var 
der så godt som ikke et eneste sted med under 60 favne vand.

det blev årsag til, at osvald igen tog hjem til danmark, 
hvor fiskeriet for alvor var kommet i gang fra thyborøn. 

Som ung fiskede Osvald Olesen fra England og lærte sproget, og 
det gav ham store fordele, da han senere blev tvunget om bord på 
en britisk ubåd. Foto: Chr. Winkel Olesen.

92



Han blev forlovet og gift, og sammen med en svoger fik han 
bygget en 17 tons kutter i glyngøre. den viste sig snart for 
lille, når to familier skulle leve af den, og svogeren overtog 
derfor skibet alene, mens osvald i 1938 fik bygget en ny 
kutter på 19 tons. det var l 126 gadus, der betyder rund-
fisk på latin.5

Midt i et søslag
efter den tyske besættelse varede det et godt stykke tid, før 
kutterne atter fik lov at gå på fiskeri, og gadus kom først 
af sted i begyndelsen af maj. nu var det på nye og vanske-
lige vilkår. alle kutterne havde fået deres radiosendere ind-
draget, og alle fyr inklusive radiofyr var blevet slukket. kut-
terne havde kun et kompas og et håndlod at navigere med, 
måske støttet af en sekstant, men det gav dog ikke så store 
problemer, som man skulle tro. fiskerne var forbavsende 
dygtige til at finde rundt i nordsøen og udviklede måske en 
sjette sans, der fortalte dem, hvor de var.

den første rejse gik til lille fiskerbanke, hvor osvald 
uden besvær fandt frem til en god fiskeplads 58 sømil vest 
til syd af thyborøn. 8/5 om eftermiddagen var gadus ved 
at køre voddet ud, da osvald og hans besætning fik øje på et 
mærkeligt syn nede mod syd. det lignede klipper, der kom 
drivende imod dem, men da ”klipperne” kom nærmere, kun-
ne de se, at det var to store tyske fragtskibe, der var malet li-
gesom klipper. osvald søgte en logisk forklaring og kom til 
det resultat, at skibene var på vej mod norge og havde fået 
den mærkelige camouflagemaling for bedre at kunne skjule 
sig mellem fjeldene i de norske fjorde. i virkeligheden var 
der tale om den specielle form for camouflagemaling, der 
blev kaldt ”Razzle Dazzle”. den var blevet opfundet under 
1. verdenskrig og bestod af geometriske mønstre og kon-
trastfarver, der skulle forvirre ubådskaptajner, når de betrag-
tede skibene i periskop.

da de tyske skibe kom tættere på, kunne fiskerne se, at 
transportskibene var ledsaget af to store torpedobåde. Plud-
selig lød der tre eksplosioner, hvorefter en af torpedobådene 
begyndte at sejle rundt om gadus og kaste dybvandsbom-
ber. den kom tæt på, og det gav nogle grimme stød, hver 
gang en bombe eksploderede. toplanternen faldt ned, og alt 

raslede rundt. det var i det hele taget slet ikke spor rart.6

det var ubåden taku med orlogskaptajn voltelin james 
Howard van der byl som chef, der havde angrebet konvo-
jen. Han havde ligget i nærheden af gadus, og klokken 
16.15 sigtede han de tyske transportskibe i pejling 175 
grader, afstand 7.300 meter. Han anslog dem begge til at 
være på cirka 8.000 tons, men i virkeligheden var de væ-
sentligt mindre. der var tale om fragtskibene Palime og 
Pelikan på henholdsvis 2.863 brt og på 3.264 brt, der 
begge var bygget som køleskibe til Afrikanische Frucht-
Compagnie A.G.

Palime var bygget i 1937 og havde en topfart på 16 
knob, mens Pelikan var bygget i 1935 og havde en top-
fart på 14 knob. begge var i april 1940 blevet rekvireret af 
den tyske flåde og var nu på vej fra Cuxhaven til stavanger 
med materiel til de tyske styrker i norge.7

klokken 16.36 var afstanden til det forreste skib redu-
ceret til 1.800 meter, og på positionen 56°45’n, 06°12’e 
affyrede van der byl ti torpedoer. derefter dykkede han til 
30 meter, men under vejs fik ubåden hold i ankergrejet fra 
gadus, og det gik ikke ubemærket hen. osvald så, at an-
kerbøjen pludselig forsvandt, mens de lå for anker og var 
ved at hive voddet hjem.

Holdet medførte, at ubåden mistede sit trim og ramte 
bunden i 50 meters dybde, og her besluttede van der byl 
at blive. taku stoppede alle motorer og al maskineri og lå 
lydløs lå på bunden i de følgende timer.

det var ikke transportskibene, som taku fik ram på, 
men derimod torpedobåden mÖWe, som havde et deplace-
ment på 1.213 tons. van der byl var sikker på, at skibet var 
blevet sænket, og det skrev han i sin rapport8.

i virkeligheden lykkedes det dog ikke. mÖWe fik hele 
agterstævnen revet af og blev svært beskadiget, men det 87 
meter lange skib var delt i 13 vandtætte sektioner og havde 
dobbeltbund, og det lykkedes at holde det flydende.

for fiskerne var det en uhyggelig oplevelse. mÖWe var 
indhyllet i ild og røg, havet flød med vraggods, og der lå 
folk i vandet. de mente at kunne høre fortvivlede råb om 
hjælp og besluttede at gå til undsætning, men blev afvist. 
det skulle tyskerne nok selv klare.
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den tilbageværende torpedobåd, som hed kondor, 
kastede dybvandsbomber i seks timer, og først klokken 
22,50 forlod ubåden bunden og listede af sted på en nord-
vestlig kurs. klokken 0.50 næste morgen dykkede taku 
ud, og da var der kun fiskekuttere i sigte.

osvald og hans folk lå på ankerpladsen hele natten og 
turde ikke foretage sig noget. om morgenen kom der to slæ-
bebåde for at hente det beskadigede skib, og så besluttede de 
sig for at sejle hjem. der ville de ikke fiske mere. de vidste 
ikke, hvor mange lig, der lå på bunden.

mÖWe kom i dok, men skaderne var så store, at skibet 
først var klar igen i foråret 19439.

Angrebet af fly
allerede på den næste rejse fik gadus igen krigen helt ind 
på livet, og denne gang var det fiskerne selv, der var bud ef-
ter. fiskeriet måtte kun foregå tæt på den jyske vestkyst, og 
selvom det tilladte område flere gange blev udvidet, syntes 
fiskerne ikke, det var nok. de sejlede oftest ud til deres vante 
fiskepladser, hvor fisken var, selvom det var med risiko for 
beskydning fra både tyske og engelske fly.10

denne gang havde osvald dog besluttet sig for at være 
lovlydig. fiskerne måtte på dette tidspunkt gå ud til 115 sø-
mil vestnordvest af thyborøn, og sammen med fem andre 
kuttere lå gadus og fiskede på norskekanten, præcis 112 
sømil fra thyborøn. de var altså i lovligt område, men blev 
alligevel angrebet af en tysk flyvemaskine.

alle fire mand stod agten for styrehuset og var ved at 
hive voddet ind over hækken, da projektilerne pludselig be-
gyndte at fløjte om ørerne på dem. de tre øvrige slap uden 
skrammer, men et projektil ramte osvalds ene fod. Heldig-
vis havde han sine gode, engelske støvler på, og da de havde 
jernforstærkning i snuden, slap han med en blå tå.

osvald kunne ikke lide det. Hans besætning bestod af 
tre unge knægte, og som skipper følte han et stort ansvar 
for dem. Han kunne heller ikke lide at afgøre sagen selv, og 
derfor besluttede han at holde skibsråd.

”Vi holder os indenfor lovens rammer, og alligevel skyder 
tyskerne på os. Hvad skal vi gøre? Skal vi fortsætte med at fi-
ske, eller skal vi sejle hjem som demonstration,” spurgte han.

”Hvad synes du, lød svaret”, og så endte det med, at de 
fortsatte fiskeriet på samme sted.

i løbet af natten blæste det op, og den følgende dag var 
der kuling, så de måtte indstille fiskeriet og ligge for anker. i 
løbet af dagen så osvald atter en flyvemaskine og troede, at 
de igen skulle beskydes. denne gang var det dog et engelsk 
fly, som blot kom lavt ned over kutteren uden at gøre dem 
noget. de andre var nede i lugaret, og for ikke at gøre dem 
urolige, fortalte han dem ikke noget om flyveren.

Om bord på en ubåd
den næste dag, det var 22/5, blev vejret gradvis bedre, og de 
begyndte at fiske igen. klokken 21 var de ved at hive dagens 
sidste træk ind, da kokken kom op for at skylle kaffekanden. 
så råbte han til osvald, at der vist var noget galt med strøm-
forholdene. Han kunne se en pæl, som kom gående lige op 
mod vinden.

det var ikke nogen pæl, som kokken kunne se. det var 
periskopet fra en ubåd, som med sit store glasøje kiggede på 
dem. de hev voddet ind, og så kom ubåden op til overfla-
den. den var 84 meter lang og kæmpestor i forhold til den 
lille danske kutter. der kom folk i tårnet, og et par mand 
kravlede ud ad en luge, ladede kanonen og rettede den imod 
gadus.

osvalds folk tog redningsvest på og spurgte, om han 
også vil have en.

”Nej,” sagde han, ”det hjælper ikke noget. Skyder de 
båden væk under os, vil de ikke samle os op bagefter.” de 
troede, det var tyskere.

de fire fiskere kiggede på ubåden, og da der ikke skete 
noget, ville osvald have en afgørelse. Han gav ordre til at 
lade ankergrejet gå og sejlede derefter hen på siden af ubå-
den. den lå lavt i vandet, så søerne hele tiden skyllede hen 
over dækket. osvald forstod, at kaptajnen var bange for fly-
angreb.

straks da gadus kom på siden af ubåden, sprang fire 
mand om bord. de ville vide, hvem der var skipper, og da 
osvald gav sig til kende, blev han beordret om bord i ubå-
den. Her blev han ført ned i et lille lugar, hvor han fik lov at 
sidde alene, og det var nervepirrende. Han troede, at ubåden 
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var tysk, og at han nu skulle i forhør og skulle passe på, hvad 
han sagde.

så kom maskinmesteren, og da osvald have snakkede 
lidt med ham, kom chefen selv. ingen af dem ville rigtigt 
tro på, at osvald var skipperen. som andre kuttere på den 
tid havde gadus kun en 200 liters tank til ferskvand, og 
det blev kun brugt til madlavning. Hygiejnen var det så som 
så med, og efter nogle dage på havet, var det ikke ligefrem 
søndagsklæder, han havde på.

kaptajnen tilbød en kop te, og osvald sagde ja tak. da 
den kom på bordet, fandt kaptajnen en krydderkage frem, 
som han fortalte, at hans kone havde bagt. den havde han 
haft med fra london.

”Først da var jeg helt sikker på, at de var englændere,” 
forklarede osvald mange år senere.

osvald fik at vide, at han kunne betragte sit skib som 
kapret. to mand af kutterens egen besætning skulle blive 

om bord for at lave mad og passe motoren, men selv skulle 
han blive i ubåden.

osvald fik lov at gå om bord i kutteren for at hente nogle 
ting og fordele opgaverne. osvald forklarede situationen, og 
kokken, som bare var en stor dreng, ville gerne med i ubå-
den. det fik han lov til, og da prisemandskabet havde fået 
proviant og et par luftværnsgeværer over, dykkede ubåden 
klokken 22 med de to fiskere om bord.

selvom osvalds skib var en lille fiskekutter, blev han be-
handlet med den respekt, som tilkommer en skibschef. ubå-
dens kaptajn ville give ham et lugar, men det ville osvald 
ikke tage imod. Hans tøj var så beskidt, at han hellere ville 
være sammen med kokken, som blev anbragt i torpedorum-
met forude.

da han var installeret, blev osvald kaldt ind til chefen, 
som var meget interesseret i forholdene i danmark. Han vil-
le vide, hvordan tyskerne opførte sig, og hvordan danskerne 

MÖWE var den første torpedobåd af Raubvogel-klassen og et godt søskib.  Efter søslaget i Nordsøen blev MÖWE sat i stand, men den 14. 
juni 1944 blev skibet sænket ved et luftangreb på Le Havre. MÖWE havde en topfart på 32 knob og 120 mands besætning. 
Foto: Reddit open source.
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reagerede. Han ville også gerne vide, hvordan danskerne så 
på englænderne.11

ubåden var Hms triton, og chefen var orlogskaptajn 
edward fowle Pizey. Han var et år yngre end osvald, og 
de to jævnaldrende snakkede sammen i flere timer. osvald 
opfattet Pizey som en flink og fornuftig mand, men havde 
afgjort ikke lyst til at bytte. det havde Pizey heller ikke. Han 
forstod slet ikke, at danske fiskere i det hele taget turde fort-
sætte fiskeriet, når så mange farer lurede på dem. i nærheden 
af det sted, hvor gadus blev opbragt, lå der 12-14 spræng-
bøjer, som var koblet sammen med wirer. dem havde de 
begge set, og Pizey syntes, det var frygteligt, at fredelige 
fiskere skulle udsættes for den slags12.

så tidligt i krigen så briterne med stor skepsis på dan-
skerne, og da danske kuttere teoretisk var under tysk kon-
trol, blev de betragtet som fjendtlige. mange blev opbragt 
og tvunget til england, hvis de da ikke blev sænket. danske 
fiskere og søfolk blev betragtet som ”aliens”, som frem-
mede, og blev som hovedregel interneret, når de kom til 
england.13

men osvald fik særbehandling. Han talte glimrende en-
gelsk med en tillidsvækkende nordengelsk accent, og i løbet 
af samtalen indrømmede Pizey, at det efter hans opfattelse 
var noget småtteri at opbringe små fiskekuttere. men det 
havde han nu fået ordre til.

Han spurgte, hvem der ejede gadus. var det et rederi 
eller staten, som ejede kutteren?

osvald forklarede, at gadus var hans egen. Han havde 
ikke blot sat alle sine sparepenge i kutteren, men havde også 
lån i den, og så tilføjede han, at han hjemme i thyborøn 
havde kone og børn. Hvordan skulle det nu gå dem?

Pizey var ikke glad for den rolle, han var blevet tildelt, 
og lovede at spørge london, om han måtte lade gadus 
sejle igen.

da osvald kom tilbage til torpedorummet, var kokken i 
løftet stemning. Han havde ikke kunnet tale et ord med de 
britiske ubådsgaster, men de havde givet ham en fin behand-
ling. Hver gang han havde åbnet munden, havde de stuk-
ket et krus whisky i hånden på ham, og det havde gjort sin 
virkning.

”Jeg tror ikke, det er tyskere,” sagde han, og det kunne 
osvald kun give ham medhold i.

næste morgen kom Pizey med godt nyt. gadus kunne 
få lov at sejle hjem, hvis osvald og hans folk ville love ikke 
at fortælle om ubåden. osvald afgav et højtideligt løfte, og 
23/5 klokken 8.40 dykkede ubåden ud igen.

det var blevet rigtig kuling, og det tog lidt tid at finde 
gadus, som stadig lå for anker på positionen 57°17’n, 
05°10’e. kutteren trillede en hel del, og da ubåden gik op 
på siden af den, fik de engelske marinesoldater ordre til at 
springe om bord. de to fiskere på gadus troede, at kut-
teren skulle sænkes og sprang bagefter.

så var osvald på den. i dårligt vejr er det næsten umuligt 
at komme om bord på en kutter, som ligger for anker, når der 
ingen folk er til at tage imod.

”Hvad gør vi nu,” spurgte Pizey. ”Vil I prøve at komme 
om bord, eller vil I med til England?”

”Jeg vil ikke miste mit skib,” sagde osvald og bad Pizey 
lave en manøvre, som ikke står i nogen lærebog. ubåden 
skulle sejle langsomt frem foran gadus og med stævnen 
fange forhåndswiren mellem kutteren og ankerbøjen.

”Så vil GADUS på et eller andet tidspunkt klappe på 
siden af ubåden, og så må det briste eller bære,” sagde os-
vald.

de to sømænd blev enige om, hvordan det skulle gøres. 
osvald gik helt ud i stævnen af ubåden og holdt fast, mens 
søerne skyllede ind over dækket. ubåden listede stille frem, 
og det gik, som osvald havde forudsagt. gadus blev truk-
ket ind på siden af ubåden, og selvom kutteren fik en hård 
medfart og fik lønningen trykket ind i styrbord side, nåede 
osvald at komme om bord.

så gik han ned og startede motoren, lod ankergrejerne gå 
og fik uden problemer sine egne folk om bord igen. osvald 
og hans folk sagde pænt farvel, bjergede ankergrejet og satte 
kursen hjemad.

Forfulgt af tyskerne
de var kun nået halvvejs hjem til thyborøn, da de 50 sømil 
vest til nord af thyborøn igen blev konfronteret med krigen. 
thyborøn-kutteren l 61 terje viken lå halv fuld af vand 
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og uden besætning, og ved siden af lå thyborøn-kutteren 
gretHe.

osvald var straks klar over, hvad der var sket. besætnin-
gen fra terje viken måtte også være tvunget om bord i 
en ubåd, hvorefter briterne havde forsøgt at sænke kutteren. 
det var sket ved at slå røret til spulepumpen over, men da 
røret var af kobber, havde de samtidig banket det fladt, så 
vandet kun kom ind i en tynd stråle. 

senere fik de hele forklaringen. besætningen på terje 
viken havde siddet ved middagsbordet, da de klokken 
12.15 pludselig fik besøg af et entrehold fra ubåden te-
trarCH.  terje viken skulle have været med til eng-
land, men da kutteren ikke have petroleum nok til den lange 
sejlads, blev den i stedet forsøgt sænket.

tetrarCH var under kommando af orlogskaptajn ro-
nald george mills, og nu gik han på jagt efter en anden kut-
ter. der var nok at tage af, og allerede klokken kl. 12.35 gik 

et prisemandskab under kommando af løjtnant john Paton 
fyfe om bord på l 100 immanuel. skipperen fik ordre 
til at sætte kurs mod leith, og da immanuel kort efter 
mødte l 156 jens Hvas, gav fyfe skipperen på denne kut-
ter orde til at følge med. et par dage senere ankom begge 
kuttere til england.14

terje viken blev bragt sikkert i havn af kollegerne 
fra gretHe, men osvald havde fået nok af ubåde og havde 
ikke lyst til at blive på stedet. Han sejlede i stedet ud og hen-
tede immanuels forladte ankergrejer, som stod lidt læn-
gere ude, og tog dem med i havn. Hjemme i thyborøn blev 
de lagt op på kajen, og det vakte stor opsigt. folk begyndte at 
snakke, og bedre blev det ikke, da der kort tid efter skete en 
voldsom eksplosion i thyborøn. nogle tyske marinesoldater 
havde på stranden fundet en bøje, som de tog med hjem og 
anbragte foran den gamle skole, hvor de var indkvarteret. de 
troede, det var en almindelig bøje, men i virkeligheden var 
det en sprængbøje. den eksploderede og dræbte ni mand.

så kom tyskerne og hentede osvald. Han blev bragt til 
forhør i rom syd for lemvig, hvor tyskerne var gået i gang 
med at bygge en stor flyveplads, og her sad han et par dage. 
tyskerne gav ham skylden for ulykken med sprængbøjen og 
påstod, at han havde haft den med hjem.

så blev osvald vred. ”Sikke noget pjat,” sagde han. ”Det 
var deres egen skyld. De kunne jo bare lade være med at 
lege med en sprængbøje.”

 så begyndte tyskerne at snakke om den britiske ubåd. 
de vidste, at han havde været om bord, men osvald forsva-
rede sig og sagde, at han ikke havde kunnet tale med eng-
lænderne. Han forstod slet ikke sproget. Han fandt aldrig ud 
af, om tyskerne troede på ham, men til sidst fik han lov at gå.

fra den dag følte han, at tyskerne forfulgte ham, og selv 
havde han ikke meget til over for dem. som flertallet af dan-
ske fiskere tog han på havet i det omfang, det var nødvendigt 
for at forsørge familien og svare enhver sit, men der var in-
gen grund til at fiske mere til tyskerne end højst nødvendigt. 
i osvalds tilfælde varede det så længe, før han tog ud på den 
næste rejse, at tyskerne reagerede. de truede med at tage 
gadus fra ham, gøre den til patruljebåd og tvinge ham til 
at være skipper. så måtte han til det igen.15

Ubådene TAKU, TRITON og TETRARCH tilhørte alle T-klassen 
og lignede hinanden. Her ses TAKU, som angreb en tysk konvoj 
og beskadigede torpedobåden MÖWE, mens Osvald så til. Senere 
fik ubåden hold i ankergrejet fra GADUS. Foto: HMS St Vincent 
Association.
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i 1942 blev han opbragt af tyskerne, da gadus fiskede 
70 sømil vest til nord af vyl fyrskib. flere andre kuttere blev 
opbragt samtidigt og blev af tyskerne beskyldt for at have 
fisket udenfor det tilladte område.

”Det var naturligvis ikke helt løgn”, forklarede osvald 
senere. ”Vi opgav næsten altid falske positioner i vores log-
bøger, så de ikke skulle opdage, hvor vi var, og vi sørgede for 
at gå over grænsen om natten”.

efter et stykke tid fik de andre lov at tage på fiskeri igen, 
men tyskerne påstod, at osvalds beslaglagte skibspapirer 
var blevet væk på et kontor i Ålborg. det varede længe, før 
han kunne komme ud igen, og osvald var sikker på, at de 
bare gjorde det for at genere ham. osvald havde ikke noget 
godt forhold til tyskerne. det var almindeligt kendt, og der-
for kom han senere til at spille en vigtig rolle i danmarks 
frihedskamp.

Våbentransporterne
den danske modstandsbevægelse havde brug for våben og 
ammunition, og i alt blev der sendt godt 700 tons forsynin-
ger til den danske modstandsbevægelse. Hovedparten blev 
kastet ned fra luften, mens en mindre del blev smuglet ind 
fra sverige.16

men det er ikke hele historien. mange tons blev sejlet 
over nordsøen af danske fiskere, og det er en overset del af 
modstandsbevægelsens historie. uden at forklejne alt, hvad 
der ellers blev gjort, var våbentransporterne over nordsøen 
en af de allerfarligste opgaver, som blev udført af danske 
modstandsfolk.

fiskerne kunne ikke gemme sig. de var udsat for be-
skydning af tyske fly, når de sejlede udenfor de tilladte om-
råder, og de måtte sejle den farlige last gennem adskillige 
tyske kontroller. 

På en konference i norge efter krigen drøftede man, 
hvilke modstands-operationer, der var krigens farligste, og 
endte med to bud. det ene var kampen om det tunge vand og 
det andet transporterne over nordsøen.

transporterne til norge havde den fordel, at der her var 
en flere tusinde kilometer lang og forrevet kyst, som var 
vanskelig at overvåge, men transporterne til danmark var 

anderledes. de kunne kun foregå til en tysk kontrolleret 
havn, og antallet af heldigt gennemførte transporter var der-
for heller ikke særlig stort. i alt blev der kun sejlet otte laster 
til danmark, hvoraf de seks kom til thyborøn.

det var soe, special operations executive, der var 
skabt af Churchill med ordre om at sætte europa i brand, 
som stod for våbentransporterne. i sommeren 1943 blev der 
i alt nedkastet syv tons, men i vinteren 1943-44 svigtede 
forsyningerne. de fly, der var til rådighed, skulle forsyne 

Tyske opbringelser af danske fiskekuttere forekom jævnligt. På 
billedet er Esbjerg-kutterne E 390 Laurette og E 542 Signe blevet 
opbragt af et tysk marinefartøj. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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den franske modstandsbevægelse forud for invasionen i 
normandiet.

soe begyndte derfor at se sig om efter andre mulighe-
der, og så opstod ideen om at benytte danske fiskekuttere. 
selvom det var strengt forbudt, gik kutterne langt udenfor 
det tilladte område og fiskede ofte tæt på den engelske kyst. 
de danske kuttere kunne i rum sø få våben og ammunition 
om bord, som kunne skjules under deres last af fisk.17

en særlig afdeling blev dannet under soe til at tage sig 
af operation Hiccup, som den blev kaldt, og ledelsen blev 
overdraget til den engelske ingeniør, allan blanner. Han 
havde siden 1934 boet i københavn, hvor han havde ledet en 
filial for et skotsk firma, og han var godt kendt med danske 
forhold. efter besættelsen af danmark 9/4 1940 undgik han 
internering, og i september 1943 lykkedes det ham at krydse 
øresund i en jolle. Han var ivrig sejlsportsmand, og han fik 
ansvaret for transporterne over nordsøen.

i februar 1944 fik soe esbjerg-kutteren e 30 nord-
kYsten stillet til rådighed. den var kommet til england i 
1943, og nu skulle den bruges som forsyningsskib. kutteren 
fik det ikke eksisterende nummer e 417 og navnet kvik 
og havde desuden navnet marY malet på et stykke lærred, 
som kunne sættes fast på skibssiden. fiskeskipper thomas 
Christensen fra esbjerg fik kommandoen, mens det øvrige 
mandskab bestod af britiske marinesoldater.

fra britisk side var man nu parat, og den første danske 
kutter, som gjorde forsøget, var skagen-kutteren s 104 
aladdin. mødestedet var aftalt til en position ud for bly-
the, men trods to forsøg lykkedes det ikke for aladdin at 
finde kvik.

det skyldtes planlæggernes manglende kendskab til fi-
skeriets vilkår og problemer med kommunikationen, fordi 
radiosenderne var inddraget. efter det andet mislykkede for-
søg gik aladdin til Humberen, og skipperen, s. stiesen 
thomsen, havde en lang samtale med allan blanner. Han 
gjorde rede for vanskelighederne, og på den baggrund blev 
der aftalt radiohilsner, som kunne sendes ud over bbC, og 
som kunne aflyttes om bord på kutterne. ”Hilsen til Chri-
stian” betød, at forsyningskutteren ville være på mødestedet 
næste morgen klokken 4, mens ”hilsen til Claus” betød, at 

operationen var aflyst fra engelsk side. ”Hilsen til Char-
lotte” betød, at operationen var røbet i danmark, og at kut-
teren skulle gå til Humberen, hvor blandt andet fiskerbyerne 
grimsby og Hull lå.

dermed var der skabt bedre betingelser for det næste 
forsøg, som blev foretaget fra thyborøn. den jyske nedkast-
ningschef anton toldstrup og kriminalassistent Poul larsen 
havde i frederikshavn fået anbefalet fiskeskipper aksel ak-
selsen med kutteren fn 389 karl akselsen. da ska-
gerrak var spærret, fiskede han om sommeren fra thyborøn, 
og det var her, de opsøgte ham. samtalen foregik på havne-
mesterens kontor, og aksel akselsen sagde med det samme 
ja, og det gjorde hans besætning også. der skulle skaffes 
endnu en kutter, og aksel akselsen spurgte ungdomsvennen 
elman jensen, der ligesom han selv var født og opvokset i 
strandby. elman jensen var skipper på rederiskibet fn 245 
robert sCHou, og også han gik ind for opgaven.

det første møde skulle finde sted på nv-rough 14/7 
1944, men det mislykkedes. de to kuttere fik afrejsen for-
sinket med otte dage, fordi de ikke kunne få is i thyborøn, 
men måtte hente den i Hirtshals,

andet forsøg med de to våbenkuttere mislykkedes også. 
det blev storm, og karl akselsen, som havde den 
stærkeste motor, sejlede i forvejen for at nå frem i rette tid. 
i nærheden af mødestedet kom kutteren ind i et område, der 
vrimlede med danske fiskere. aksel akselsen forsøgte at li-
ste fra dem, men de troede, at han var på vej til et godt fiskeri 
og fulgte med, og derfor måtte han opgive.

endelig tredje gang lykkedes det. kvik afgik fra bly-
the 10/8 og medbragte våben, ammunition, sprængstof og 
radiomateriel. det blev på den aftalte position omladet til 
karl akselsen og robert sCHou og derefter dæk-
ket med is og fisk. de to kuttere kom uden problemer gen-
nem kontrollen i thyborøn og fortsatte til glyngøre med 
fisken, hvorefter de afleverede våbenlasten på 6,5 tons på 
skibsværftet i nykøbing mors.18

kutterne fortsatte til Ålborg, hvor de fik rigelige for-
syninger af is, og derefter rejste besætningerne hjem over 
landjorden. inden næste rejse blev kokken på robert 
sCHou angivet af en kammerat, hvorefter han blev taget 
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i forhør af tyskerne. skipper elman jensen måtte gå under 
jorden, og dermed var robert sCHou ude af billedet. 
kokken blev løsladt og blev senere smuglet til england på 
en kutter fra esbjerg.

aksel akselsen skulle have en ny makker til den næste 
transport og henvendte sig til fi skeskipper Herluf aaen, der 
også var fra strandby. Han havde kutteren fn 23 HennY, 
og var allerede dybt involveret i illegale transporter over 
kattegat. Han havde sejlet jøder og modstandsfolk til sve-
rige og sejlet våben den anden vej. nu blev han bedt om 
også at sejle våben over nordsøen, og han sagde straks ja.

før afrejsen mødtes de to nordjyske fi skere med tolds-
trup i Ålborg, og på baggrund af de indhøstede erfaringer 
aftalte de et særligt kodesprog. det var en række ”crack-
signaler”, dvs. en række talkoder, som hver havde sin sær-
lige betydning. de kunne bruges, når der skulle sendes med-
delelse til england. På havet kunne fi skerne fortsat kun få 
besked via hilsner fra bbC.

den 18. september modtog toldstrup et telegram fra 
england med besked om den næste forsendelse. foruden 
våben og ammunition skulle den bestå af tre frømænd og en 
forbindelsesoffi cer. mødestedet var en velkendt fi skeplads 
på sydøsthjørnet af østbank.

mødet og overførslen gik efter planen. de fi re mand, der 
alle var danskere, kom om bord sammen med godset. der-
efter fi skede kutterne nogle dage, men så blev det storm, og 
kutterne måtte ligge underdrejet to-tre dage. HennY mi-
stede sit ankergrej og måtte med stort besvær have overført 
nyt grej fra karl akselsen. nerverne blev tyndslidte, 
og da klarsignalet fra bbC udeblev, var Herluf aaen på nip-
pet til at opgive det hele. da signalet fra bbC endelig kom, 
begyndte HennYs maskine at strejke, så kutteren måtte 
tages på slæb af makkeren.19

trods de mange vanskeligheder nåede HennY og 
karl akselsen sikkert til thyborøn og kom igennem 
kontrollen uden problemer. aksel akselsen havde gjort sig 
gode venner med to af de tyske vagtsoldater. de var begge 
kommunister fra nürnberg og havde siddet i kz-lejr, og han 
sørgede for at anløbe thyborøn, mens de var på vagt.

På grund af en razzia hos kontaktmanden i Ålborg var 

der ingen til at tage imod kutterne i thyborøn, og frømæn-
dene og forbindelsesoffi ceren måtte tilbringe to meget lange 
døgn gemt i kabelrummet og maskinrummet.

da de to skippere stadig ikke kunne få kontakt, tog de 
sagen i egen hånd og lossede fangsten i thyborøn, hvorefter 
de sejlede til løgstør. Her kom toldstrup til stede sammen 
med en af sine betroede folk, kaptajnløjtnant Walter lons-
dale, som indtil for nylig havde været byleder i randers. 
de fi k de fi re mand fra england smuglet fra borde, uden at 
tyskerne opdagede det, og dagen efter blev godset overfør til 
det lille fragtskib rigmor af skive, som blev ført af skip-
per kresten jensen fra lihme.

rigmor var en ældre dame, bygget i Wewelsfl eth ved 
elben i 1893 og udrustet med sejl og en lille kaffemølle af en 
motor på kun 35 Hk.20 det var ikke det første sted, tyskerne 
ville lede, og her blev våben og ammunition gemt i en last 
byg. i alt var der 54 maskinpistoler, 57.000 patroner, 80 Colt 
pistoler med 3.600 patroner og 240 håndgranater. desuden 
var der sprængstoffer, som frømændene skulle bruge til et at-
tentat mod tyske skibe i dansk havn. det skulle have foregået 
ved langeline, men kom i stedet til at foregå i Århus Havn.

efter denne anden heldige operation følte aksel aksel-
sen, at jorden begyndte at brænde under ham, og på den 
næste rejse fortsatte han til england og blev her resten af 
krigen.

Hjemme måtte arbejdet nu reorganiseres, og toldstrup 
overdrog det til lonsdale og den senere biskop i roskilde, 
sognepræst Hans kvist-jensen i sdr. onsild ved randers. 
lonsdale brugte dæknavnet ”Oscar Dahl”, mens kvist 
kaldte sig ”Jørgen Jensen”. kvist var gift med datteren af 
den tidligere fi skeriformand i esbjerg og havde således en 
forbindelse til esbjerg-fi skerne.

gennem sin svigermor, der hed eline Christiansen, fi k 
han kontakt med fi skeskipper niels silkjær i esbjerg, der 
havde kutteren e 94 anna kirstine. silkjær fi k fat i 
endnu en skipper, der ville være med, nemlig jens frich på e 
516 vega. de to både var klar til at sejle 6/1 1945, og som 
mødested blev der aftalt en position på outer silver Pit. det 
varede dog længe, før operationen kunne gennemføres. det 
blev et rigtigt grimt vintervejr med næsten konstant storm.
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Kontakter i Thyborøn
i ventetiden blev der skabt kontakt til andre fi skere. Hans 
kvist fortalte senere, at han sammen med niels silkjærs 
broder, ejlert silkjær, rejste til Hvide sande 8/3, hvorefter 
de kontaktede fi skeskipper jens aae. Han sagde ja med det 
samme, men efter at have kigget på forholdene opgav kvist 
planen om at bruge Hvide sande. Hele havnen kunne over-
våges fra en observationsbunker, og kontrollen var usæd-
vanlig grundig. 

derefter rejste kvist og silkjær videre til thyborøn, hvor 
de fi k kontakt med den tidligere esbjerg-fi sker og senere fi -
skeeksportør Harald iversen. Han ville gerne være med, og 
gennem ham fi k de hurtigt rekrutteret nye fi skeskippere, der 
var parate til at vove liv og helbred.

da kontakterne i thyborøn var på plads, rejste kvist og 
ejlert silkjær tilbage til esbjerg, og 16/3 var vejret endelig 

blevet så godt, at anne kirstine og vega kunne sejle. 
de nåede uden problemer frem til mødestedet og blev det 
sidste stykke vej fulgt af engelske fl y.

omladningen foregik også denne gang uden problemer. 
godset var efter nogle uheldige erfaringer blevet bedre em-
balleret og var nu pakket i vandtætte blikbeholdere, der igen 
var anbragt i sejldugsposer. På vega blev alle sejldugs-
poserne lagt ned i lasten, men da anne kirstine havde 
dam, måtte beholderne sænkes ned heri. det gik udmærket 
bortset fra et problem med nogle beholdere med tændsatser. 
de ville ikke synke og blev til sidst gemt i et skab i lugaret. 
foruden godset fi k de to danske kuttere ekstra petroleum, 
kaffe, the, whisky og cigarer.

Hjemme i esbjerg kom de to kuttere heldigt gennem 
havnekontrollen og kunne påskelørdag losse deres fi sk. den 
følgende nat blev godset til modstandsbevægelsen bragt i 

Tyske skibe i Thyborøn. Privatfoto.
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land kun 100 meter fra de tyske vagter ved Halle-restauran-
ten. ni missionsfiskere lossede det tunge gods, mens kvist 
og lederen af havnekompagniet, Holger nielsen, dækkede 
aktionen med maskinpistoler.

derefter blev der gjort klar til den næste transport fra es-
bjerg, og i alt var der skaffet seks kuttere, som ville deltage. 
det hele gik dog i vasken, fordi der så sent i krigen var stor 
modstand mod at sende fisk til tyskland. den lokale mod-
standsbevægelse, som ikke kendte noget til våbentranspor-
terne, udsendte en advarsel med følgende ordlyd: ”Nu skal 
alt, hvad der kan støtte tyskerne i deres videre krigsførelse, 
ophøre. Det vil fra dags dato være forbudt kutterne at tage på 
fiskeri efter fisk, der ikke er beregnet for hjemmemarkedet.”

danmarks frihedsråd gjorde det endnu værre, da det få 
dage senere opfordrede esbjerg-kutterne til at sejle til eng-
land. trods forsøg på at redde situationen, var esbjerg øde-
lagt som modtagehavn, og kvist og lonsdale rejste derfor 
til thyborøn, hvor de kunne disponere over tre kuttere.

en af dem tilhørte den 26-årige børge Winkel, der kun 
havde haft sin kutter siden 1943. den var på 28 ton og hed 
l 253 kristian Winkel og var opkaldt efter hans far.

børge Winkel anede ikke, at Hans kvist var sognepræst 
i sdr. onsild ved randers. Han kendte ham kun som ”Jør-
gen”, men fra starten var de to mænd på bølgelængde.

”Jeg satte stor pris på ham. Vi sad flere gange og snak-
kede til langt ud på natten og fik både øl og snaps, og det 
ventede man jo ikke af en præst – i hvert fald ikke den gang. 
Han var alle tiders, og vi holdt forbindelsen ved lige efter 
krigen,” sagde børge Winkel mange år senere.21

kvist og silkjær mødtes første gang med børge Winkel 
i dennes lejlighed oven over biografen i thyborøn. de ville 
gerne have flere skibe med, og børge Winkel anbefalede 
straks sin svoger, osvald olesen. Han var efter børges op-
fattelse en god dansk mand, og alle kendte hans holdning til 
den tyske besættelsesmagt.

der blev med det samme sendt bud efter osvald, og han 
behøvede ingen overtalelse. selvom han ikke kendte ”Jør-
gen”, sagde han ja med det samme, og da de ville have en 
tredje mand med, foreslog han sin svoger, marinus Peder-
sen. Han havde l 231 vinga, og ham kunne børge også 

sige god for. det var hos ham, børge havde haft sin første 
hyre. der blev sendt bud efter marinus, og her var der heller 
ingen vaklen. også han sagde ja med det samme.

 dermed var alt i orden, og nu skulle de tre fiskeskippere 
blot være klar til at tage af sted, når de fik nærmere besked. 
de blev tilbudt 10.000 kroner for hver last våben, de sejlede 
til danmark, men sagde alle tre nej tak. de ville kun have 
normal betaling for den fisk, de kom ind med, samt eks-
tra forsyning af petroleum, når de fik våbnene om bord. På 
grund af rationeringen i danmark kunne de ikke selv skaffe 
petroleum nok til den lange rejse.

Når der skulle rekrutteres nye folk til den farefulde våbensejlads, 
henvendte man sig til folk, som man kendte godt, og mange delta-
gere var derfor i familie. Børge Winkel, som ses her, var således 
svoger til Osvald Olesen. Foto: Chr. Winkel Olesen.
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Våben til Thyborøn
det var kvist, som kom med ordren. kutterne skulle tage is, 
proviant og petroleum om bord og så i øvrigt vente på sig-
nal til afgang. kutterne fra thyborøn skulle møde kvik på 
bolles banke, som lå cirka 65 sømil øst af Humber fyrskib 
eller næsten 300 sømil fra thyborøn.

Positionen skulle fiskerne lære udenad, og det samme 
gjaldt de hilsner, de skulle lytte efter i bbC’s danske ud-
sendelser. ”Hilsen til Argentina” betød, at kvik lå på 
mødestedet og ventede på kutterne. ”Hilsen til Island” be-
tød, at der var klar bane hjemme, og at de kunne gå til thy-
borøn med deres last, mens “Hilsen til Spanien” betød, at 
de var afsløret hjemme og skulle gå til england.

kutterne blev hurtigt gjort klar, hvorefter fiskerne måtte 
væbne sig med tålmodighed. børge Winkels bror, der hed 
jens røn Winkel, var bedstemand om bord og havde også 
part i skibet. Han var den eneste, som blev indviet i formålet 
med den forestående rejse, og han gav sin fulde tilslutning. 
de to yngste om bord fik derimod ikke noget at vide, men 
var fyr og flamme, da planerne endelig blev afsløret. det var 
evald Henriksen, der senere blev fiskeskipper i lemvig, og 
kokkedrengen, som hed lars krogh og var fra lyngby i thy. 
Han skulle ud på sin første rejse på nordsøen.

foruden osvald olesen bestod besætningen på ga-
dus af fætteren anders Peder olesen fra langerhuse, der 
var bedstemand. desuden af Holger gregersen, thyborøn, 
som den gang var 18 år, og som senere blev fiskeskipper og 
medlem af kommunalbestyrelsen i thyborøn, samt en kok-
kedreng fra thorsminde, der hed villy.

da kutterne gjorde klar til fiskeri, var der mange, som så 
skævt til dem og stak til dem. ”Skal I nu ud og fange fisk til 
tyskerne?” de kunne ikke svare igen, men måtte bide det i 
sig og lade som ingenting.

Pludselig en aften bankede en mand på børge Winkels dør. 
det var lonsdale, der præsenterede sig som ”Oscar Dahl”. 
Han sagde, han kom fra ”Jørgen”, og at de skulle af sted. 
børge Winkel havde aldrig set ham før, men stolede på ham 
og bad ham komme igen et par timer senere. børge Winkel og 
hans kone anna havde denne aften besøg af en flok unge men-
nesker, som helst ikke skulle se den mystiske gæst.22

da lonsdale kom tilbage, sagde han, at han selv skulle 
med ud, fordi han skulle tale med en mand om bord på den 
engelske forsyningskutter. børge Winkel fulgte ham ned om 
bord på kristian Winkel, hvor han måtte gemme sig i 
kabelrummet, indtil de skulle af sted.

for marinus blev det en bedrøvelig dag. Han havde ikke 
fortalt sine folk, hvad de skulle ud på, og bedstemanden vil-
le ikke med. Han var bange for, at det skulle gå ud over hans 
familie, hvis noget gik galt, og derfor måtte vinga blive 
hjemme. det var en stor sorg for marinus, som dog kunne 
trøste sig med, at hans besætning aldrig røbede sejladsen.

det varede to dage, før kutterne kom af sted, og lons-
dale måtte tilbringe ventetiden i det snævre kabelrum agten 
for maskinrummet. Her kedede han sig bravt, men meget 
værre var det for kvinderne, som skulle blive hjemme og 
ikke altid vidste, hvad mændene var i gang med.

anders Peder olesen havde således ikke fortalt sin kone 
stinne om våbentransporten, men hun var klar over, at noget 
var i gære og var ved at gå ud af sit gode skind. Hun anede 
ikke, om hun nogen sinde fik sin mand at se igen, fortæller 
sønnen, flemming olesen.

endelig kom kutterne af sted, og de første dage fiskede 
gadus og kristian Winkel helt normalt, så de havde 
fisk til at dække våbenladningen med. ”Oscar Dahl” viste 
sig at være en hyggelig fyr, der kom godt ud af det med 
børge Winkels besætning.  efter nogle dage sagde evald 
Henriksen, at han var sikker på, at han havde set ham på ly-
netten i københavn, da han var indkaldt som marinesoldat. 
det ville ”Oscar Dahl” ikke svare på, og først efter krigen 
lærte de hans rigtige navn at kende.23

efter nogle dages forløb udsendte bbC en ”hilsen til Ar-
gentina”, hvorefter de to kuttere satte kurs mod mødestedet. 
de to skippere kunne sagtens selv finde den aftalte position, 
men blev flere gange dagligt overfløjet af engelske fly, som 
ledte dem på vej. de kom tæt ned over kutterne og vippede 
med vingerne, hvorefter de fløj i retning mod forsynings-
skibet. fiskerne syntes, det var hyggeligt.

da de nåede frem til kvik, hilste børge Winkel og os-
vald olesen hjerteligt på thomas Christensen, som de begge 
kendte i forvejen. På dækket lå der et par ruller tovværk, så 
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kutteren stadig skulle se ud som en fiskekutter, men ellers 
var der lavet meget om. den var fyldt med luftværnsskyts, 
som var camoufleret på forskellig vis, og besætningen be-
stod af engelske marinesoldater.

i lasten havde den 12 tons våben og ammunition, og den 
havde også petroleum med. vejret var så fint, at de to thy-
borøn-kuttere kunne lægge sig på siden af kvik og tage 
godset om bord. foruden sin egen part fik kristian Win-
kel også det gods, som vinga skulle have haft, og fik 
dermed otte tons i alt. den noget mindre gadus nøjedes 
med de fire tons, det hele tiden havde været meningen.24

omladningen blev overvåget af et engelsk fly, og kutterne 
fik også et par containere med våben til eget brug, men åbne-
de dem ikke. de blev stuvet ned i lasten til det øvrige og der-
efter dækket med is og fisk. mens omladningen stod på, var 
lonsdale om bord på kvik, hvor han havde en lang samtale 
med en engelsk marineofficer med masser af guld på ærmet. 
efter krigen fik fiskerne at vide, at det var allan blanner selv, 
som holdt konference midt i nordsøen for at aftale de fremti-
dige retningslinjer for våbenforsyningerne til danmark.

det var en god dag. de fik rigtig kaffe, the, tobak og 
cigaretter, og de fik også et krus whisky. det var ægte varer, 
og dem havde de ikke smagt i flere år.

 Holger gregersen fik et helt pund kaffe med hjem, som 
han forærede sin mor, og 4/5 1945 om aftenen fejrede hun 
befrielsen med en kop rigtig kaffe. det var en stor oplevelse, 
som hun aldrig glemte, og som nok kun kunne forstås af 
folk, som selv oplevede den tid.25

ladningen blev gemt i de agterste rum i lasten, hvorefter 
fiskeriet fortsatte nogle dage endnu. Hjemturen var dog ikke 
rar. en hel uge igennem var der storm af nordnordøst, og 
kutterne måtte ligge i flere dage og vente på kodeordet, som 
angav, at der var fri bane.

Hjemme i thyborøn skulle kvist holde øje med forhol-
dene. der blev snakket meget om de to kuttere, men der 
skete ikke noget foruroligende. derfor meldte han alt vel 
til toldstrup, og ”hilsen til Island” blev udsendt over bbC. 
det betød, at de to kuttere kunne gå i havn. kvist tog deref-
ter til Ålborg, mens fiskeskipper Harald iversen, thyborøn, 
påtog sig at følge udviklingen.

et par dage efter skærpede tyskerne kontrollen. alle fi-
skekuttere blev nu ransaget grundigt. alt blev endevendt, og 
det ville de to kuttere ikke kunne stå for. Harald iversen fik 
fat i kvist, som omgående kom til thyborøn. Han fik via 
bbC udsendt den hilsen, som betød, at kutterne skulle gå 
til england, men ingen af kutterne hørte den. Harald iversen 
tilbød at sejle ud med sin kutter l 257 marY iversen og 
advare de to andre, men inden han nåede det, kom gadus 
i havn som den første.

kvist var lamslået, men samlede sig hurtigt og brugte 
det eneste middel, han kendte i den situation. Han foldede 
sine hænder og bad en bøn.

gadus lagde til ved den pier, hvor kontrollen foregik, 
og osvald olesen lagde godt mærke til, at der både var nye 
folk og flere, end der plejede at være. Han havde sørget for, 
at der lå nogle gode, store pighvar allerøverst, så man straks 
fik øje på dem, når lastlugen blev åbnet. det virkede fint.

”Wunderschöne Fische”, sagde den tyske officer.
”Hvis du kan lide dem, må du gerne få et par stykker,” 

sagde osvald.
”Det er alt for galt,” sagde tyskeren.
”Nej, vist er det ej. Dem fanger vi så mange af,” sagde 

osvald, og gav tyskeren, hvad han kunne bære. de menige 
soldater kiggede langt efter pighvarrerne.

”Vil I også have nogle” spurgte osvald.
nej, det var alt for meget, men hvis de måtte få et par 

rødspætter, ville de være glade.
”Her gør vi ikke forskel på folk. I skal også have pig-

hvar,” sagde osvald, og så fik de også en god portion og var 
lykkelige.

den tyske officer begyndte nu at kigge ned i lasten, hvor 
der under fisken lå gemt fire tons sprængstof og ammunition 
foruden en del våben og 20 radiosendere.

Han stod og lyste med en lommelygte, og osvald olesen 
var klar over, at det kunne gå helt galt. Hvis officeren kig-
gede for meget, kunne han ikke undgå at opdage godset. 
især var senderne meget synlige, nogle af dem stak ligefrem 
op af isen.

så besluttede osvald at spille højt spil.
”Du kan da ikke se noget med den lommelygte,” sagde 
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han. ”Hvis du lige vil vente et øjeblik, skal jeg rigge en 100 
watts pære op til dig.” Han begyndte at rigge den til, men 
det var slet ikke nødvendigt. nu ville officeren ikke se mere 
i lasten, og det var det, osvald havde håbet på.26

børge Winkel valgte en anden taktik. Han havde otte 
tons våben og ammunition om bord foruden lonsdale og 
ventede med at gå i havn til hen i skumringen. under krigen 
måtte fiskerne ikke gå til eller fra havn, mens det var mørkt, 
men han foretrak at tage en skideballe for at komme for sent 
ind, og så få skibet kontrolleret i halvmørke.

Han mørklagde skibet ved at skrue alle sikringer ud og 
erstatte dem med nogle gamle og overbrændte, hvorefter 
han forklarede den tyske officer, at der var en fejl ved den 
elektriske installation. officeren måtte derfor nøjes med en 
lommelygte, da han undersøgte skibet.

tyskeren opdagede ikke de mange tons, kristian 
Winkel havde i lasten, men da han også ville undersøge 
lugaret, var det ved at gå galt. børge Winkel havde gemt 
lonsdale under den nederste køje i bagbord side og lagt tøj 
over ham, men han var ikke dækket helt til. den tyske of-

ficer lyste direkte på ham med sin lommelygte, men opda-
gede ham ikke.

lonsdale lå med en pistol i hver hånd klar til at skyde 
tyskeren. Han havde også givet børge Winkel en pistol, men 
børge havde aldrig affyret sådan en kanon, som han sagde, 
og valgte derfor en anden løsning. Han skar lommen af sin 
kedeldragt, så han, uden at det kunne ses, kunne have en stor 
skiftenøgle i hånden inde i kedeldragten. da den tyske of-
ficer lyste på lonsdale, stod børge Winkel bagved ham, og 
hvis han havde opdaget lonsdale, havde han slået ham ned. 
de havde aftalt, at hvis noget gik galt, skulle de sejle over 
thyborøn kanal og over på aggersiden, efterlade skibet og 
forsøge at komme væk. det var næppe lykkedes, hvis det 
var kommet så vidt.27

kristian Winkel slap også gennem kontrollen, og 
kvist vidste godt, hvor hjælpen var kommet fra. Hans bøn 
havde hjulpet.

”den aften var man for alvor lettet og taknemmelig – og 
følte sig lille; thi den stærkestes hånd havde vist sig,” skrev 
han efter krigen.28

Kispus med tyskerne
osvald olesen var kun lige kommet hjem, da han blev op-
søgt af havnemesteren, som sagde, at to tyske officerer ville 
tale med ham. var han blevet opdaget? nej, tyskeren havde 
hørt, at han næste dage skulle til glyngøre for at losse sine 
fisk, og nu ville de gerne have 15 soldater og nogle kasser 
ammunition med til et forpostskib, der lå ved lemvig røn i 
nissum bredning.

osvald sagde ja, men betingede sig, at oddesundbroen 
skulle være oppe, når han kom, og at der ikke blev lagt hin-
dringer i vejen. det lovede tyskerne, og næsten morgen sej-
lede gadus og kristian Winkel af sted med 15 tyske 
soldater. de blev sat af som aftalt, oddesundbroen blev åb-
net i god tid, og uden problemer nåede de til glyngøre, hvor 
de lossede fisken hos Priess og Co.

fisken blev betalt med 1,05 kroner pr. kilo, og da hele 
fangsten var blevet vejet, havde kristian Winkel fisk 
for 10.000 kroner, mens gadus havde fisk for knap så me-
get. de værdifulde våben lå i de agterste rum i lasten, og 

L 253 KRISTIAN WINKEL tilhørte Børge Winkel, som kun var 26 
år, da han i 1944 blev bedt om at sejle våben fra England. Han 
havde kun haft kutteren siden 1943. Foto: Chr. Winkel Olesen.
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efterhånden som fisken blev bragt i land, begyndte kutterne 
at ligge usædvanlig højt med stævnen. fiskerne håbede, at 
ingen lagde mærke til det.

i glyngøre skulle der stå lastbiler parat, som skulle tage 
mod våbnene, men de var blevet beslaglagt af tyskerne. da 
fisken var losset, blev kutterne derfor dirigeret videre til fær-

ker vig på fur, men under vejs var det ved at gå galt. de mød-
te nogle tyske forpostskibe, men heldigvis blev der luftalarm, 
hvorefter forpostskibene sejlede ud for at beskyde flyene.

våbnene skulle losses ved molerværket, som havde et 
kæmpelager af brunkul, hvor godset kunne gemmes. drifts-
lederen og mange af de ansatte var selv med i modstands-
bevægelsen, og de stod klar til at tage imod lasten. kutterne 
lagde til ved en lille bro og kørte godset ind på tipvogne, 
hvorefter det med møje og besvær blev begravet i brunkul-
lene. de måtte tage de bare næver i brug, fordi skovlene, de 
skulle bruge, var blevet stjålet.

de var netop blevet færdige, da forpostbådene kom til-
bage, og for at få det lange ophold ved molerværket til at se 
”naturligt” ud, sejle osvald olesen forsigtigt gadus på 
grund, hvorefter kristian Winkel fik en trosse over og 
trak skibet fri. tyskerne tilbød at hjælpe, men tilbuddet blev 
høfligt afslået.

fiskerne var så patriotiske, at de gav modstandsfolkene 
på fur hovedparten af de milde gaver, de havde fået af eng-
lænderne, og furboerne var lykkelige. lidt kaffe og lidt an-
det godt tog fiskerne dog med hjem, men de turde faktisk 
ikke lave rigtig kaffe, før krigen var slut. de var bange for, 
at duften kunne afsløre dem.

da alt var losset, sejlede de til nykøbing mors, gik på 
værtshus og fik en ordentlig brandert på. det var reaktio-
nen oven på den megen anspændelse. dagen efter sejlede de 
hjem til thyborøn, men her kunne de ikke slappe af.

børge Winkel havde fra starten fortalt sin kone anna det 
hele. de havde to små børn og ventede det tredje, og hver 
gang, de hørte støvler på trappen, troede de, at tyskerne kom 
for at hente ham.

tyskerne var klar over, at der foregik et eller andet, og 
der gik da heller ikke mange dage, før modstandsbevægel-
sen gav dem besked om at gå til havs øjeblikkeligt. tyskerne 
var på sporet af dem.

kutterne tog af sted, så hurtigt, de kunne, og børge 
Winkel lå ude i nordsøen, da han over bbC hørte friheds-
budskabet fra london. Han kravlede op i masten og satte 
dannebrog, og dagen efter ankom kristian Winkel til 
england.29

Det var hårdt at være fiskerhustru under krigen. Når mændene 
tog på havet, vidste kvinderne ikke, om de fik dem at se igen, og 
våbensmuglingen rejste et nyt problem.  Skulle kvinderne have det 
at vide eller ej? Børge Winkels hustru Anna, som her ses med sine 
to børn, var orienteret fra første færd. Foto: Chr. Winkel Olesen.
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gadus, der var mindre og ikke stak så dybt, nåede at ankre 
op, men var derefter afhængig af hjælp udefra. fra skegnes 
blev der sendt en redningsbåd ud, som tilkaldte en slæbebåd 
fra boston. marY iversen blev trukket fri og fortsatte 
selv mod grimsby, mens gadus blev taget på slæb.

de skulle gennem et minefelt, og da der skulle drejes 
skarpt fl ere gange, gjorde bugserbåden slæbetrossen meget 
kort. om bord på gadus blev trossen gjort fast til spillet, 
og under normale omstændigheder havde det været en god 
løsning.

denne gang duede det bare ikke. vejret var dårligt, og 
slæbebåden sejlede alt for stærkt, hvilket var mere, end spil-
let kunne holde til. i et af de skarpe drej blev det revet løs, 
hvorefter det knuste nedgangskappen til lugaret og kilede 
sig fast mellem palstøtten og en af støtterne i siden. lyset 
gik lyset ud, og vandet slog ind over dækket og løb ned i 
lugaret. folkene dernede kom op i en fart, og osvald var 
bange for, at de skulle blive ramt af spillet.

det hele endte dog godt, og de kom sikkert ind til 
grimsby. senere måtte slæbebåden også ud at hente marY 
iversen, som også løb tør for petroleum.

i grimsby lå der allerede langt over 100 danske kut-
tere, som var gået til england, fordi de frygtede, at tyskerne 
skulle tage skibene. i de første dage var de internerede og 
kajen spærret med pigtråd, men efter et par dages forløb fi k 
gadus dog lov at lande sine fi sk. Hvert medlem af besæt-
ningen fi k som forskud udbetalt 10 pund, der blev omsat i 
tobak og kaffe, som var en mangelvare derhjemme.30

kutteren blev repareret, og de kom hjem til danmark, 
hvor osvald fi k en grim overraskelse. fiskeri- og landbrugs-
ministeriet afkrævede ham en bøde på 5.000 kroner, fordi 
han havde landet fi sk i england. Han havde dermed over-

Osvald Olesen mistede sine borgerlige rettigheder som følge 
af dette famøse bødekrav på 5000 kroner fra Landbrugs- og 
Fiskeriministeriet og blev dermed afskåret fra licens til fiskeri på 
England. Den 25. september 1945 trak ministeriet dog bødekravet 
tilbage. Foto: Chr. Winkel Olesen.

gadus nåede ikke at få ny forsyning af petroleum, 
men måtte klare sig med det, den havde. Harald iversen var 
også nødt til at flygte, og gadus og marY iversen 
fulgtes ad.

i de første dage fi skede de normalt, og da frihedsbud-
skabet kom, søgte de mod engelsk havn. de ville ind til 
Humberen, men havde svært ved at fi nde vej.  alle fyr var 
slukkede, og der var intet til at lede dem på vej.

ud for skegnes løb gadus tør for petroleum og blev ta-
get på slæb, men kort efter løb marY iversen på grund. 
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trådt et udførselsforbud, som tyskerne havde fået indført 
27/6 1944 under departementschefstyret.

modstandsbevægelsen var fortørnet og forbød ham at 
betale bøden, og det gjorde han heller ikke, men bødekravet 
skabte problemer. osvald blev frataget sine borgerlige ret-
tigheder med det resultat, at han ikke kunne få licens til at fi-
ske på england, og det var en ganske alvorlig sag. i de første 
år efter krigen var det stort set den eneste form for fiskeri, 
som vestkystfiskerne havde mulighed for at drive, og derfor 
blev han i realiteten frataget sit levebrød. først 25/9 frafaldt 
ministeriet bødekravet, og da osvald langt om længe kunne 
opnå licens, var snurrevodsfiskeriet og englands-fiskeriet 
slut for dette år.

Hos osvald olesen skabte det en bitterhed, som han al-
drig senere kunne lægge fra sig.

Konklusion
osvald olesens erfaringer viser, hvordan 2. verdenskrig 
greb stærkt ind i nordsø-fiskernes liv. fiskerne var under 
pres både fra tysk og britisk side, og under udøvelsen af 
deres fredelige erhverv kunne de hurtigt komme i klemme 
mellem de krigsførende parter.

da muligheden bød sig, påtog et antal fiskere sig at 
smugle våben og ammunition fra england til den danske 
modstandsbevægelse. kilderne er ikke enige om mængden, 
men nogen væsentlig militær betydning fik transporterne al-
drig. de kom for sent i gang og kunne kun gennemføres, når 
vejrforholdene tillod fiskeri. i alt kom der kun otte laster til 
danmark, og hvis der i gennemsnit blev overført mellem to 
og fire tons pr. last, ligger den samlede mængde mellem 16 
og 32 tons. det er forsvindende lidt i forhold til de forsynin-
ger, som blev kastet ned fra luften.

våbentransporterne bør derfor ikke vurderes ud fra deres 
militære betydning, men skal ses som udtryk for et usæd-
vanligt stort mod hos de fiskere, som påtog sig opgaven. de 
risikerede livet, når de skulle bluffe sig gennem den tyske 
kontrol, og var det gået galt, havde de ikke engang våben til 
at forsvare sig med.

som bødeforlægget til osvald viser, fik de aldrig den 
anerkendelse fra det officielle danmark, som de fortjente.
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Summary
during World War ii, 127 danish fishermen lost their lives 
in the north sea and the skagerrak. they came under fire 
from german and british aircraft, were seized by the british 

and sunk by the germans, and throughout the war they had 
to live with the risk of mines.

the article describes the conditions seen through the 
eyes of the danish skipper osvald olesen. in may 1940 
a naval battle took place around him, when the submarine 
Hm taku, lt.Cdr. voltelin james Howard van der byl, at-
tacked a german convoy and sank the destroyer mÖWe. 
on the next trip, olesen’s ship was shot at by a german air-
craft and then intercepted by the submarine Hm triton, 
lt.Cdr. edward fowle Pizey. osvald olesen was ordered on 
board the submarine, where he was questioned in a friendly 
atmosphere. as a young man, olesen had been fishing out 
of Hull and spoke excellent english, and the next day he was 
allowed to sail again.

in the spring of 1945 he was one of the danish fisher-
men who shipped weapons and ammunition to the danish 
resistance movement. at a fishing ground off the Humber, 
he met with a supply ship from soe and had his dangerous 
cargo transferred. He then went on fishing for a few more 
days and covered the cargo with fish before he again headed 
for his danish home port.

Here he had to pass a rigorous german inspection, where 
the hold was investigated thoroughly, and once the examina-
tion had started, there was no escape. He could neither fly 
nor shoot his way out. His only chance was to bluff his way 
through.

the transports came too late and were met with many 
difficulties, and in total only eight shiploads reached den-
mark in this way. sources do not agree on the amount, but 
in total the danish fishermen only brought somewhere be-
tween 16 and 32 tons of weapons and ammunition across 
the north sea.

it was far too little to have any significant military im-
portance, but the transports testify to the great personal 
courage of the participating fishermen. they risked their 
lives and their livelihood, and they never received the recog-
nition they deserved. after the war a very large fine was im-
posed on osvald olesen by the danish ministry of fisheries 
for having violated a german ban on export of fish, and he 
was subsequently stripped of his civil rights.
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Den jyske vestkyst tiltrækker mange sommerturister. Foto: Svend Tougaard.
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Fra badegæster og landliggere til masseturisme
Oversigt over kystturismens udvikling i Sydvestjylland

Af Morten Hahn-Pedersen

Frem til de sidste årtier i 1800-tallet havde den sydvestjy-
ske befolkning både klit, strand og hav nogenlunde for sig 
selv. Så begyndte de første fremmede badegæster og landlig-
gere fra hovedstad og købstæder at finde vej til klitbønder, 
fiskerlejer og skipperbyer. I starten boede turisterne hos lo-
kale beboere, men snart begyndte egentlige badehoteller at 
opstå, og særligt velstillede landliggere opførte egne huse 
specielt til brug i familiens ferietid. I løbet af 1900-tallet 
bredte sommerhusene sig længere ud langs kysterne, og sine 
steder opstod der egentlige sommerhuskolonier. Også cam-
pingpladser stødte til blandt de ferietilbud, der ikke mindst 
i århundredets anden halvdel forvandlede mange af kystens 
små samfund til centre for en ny turismeindustri. Men træ-
erne voksede ikke ind i himlen, og i årene omkring år 2000 
satte nye udfordringer kystturismen i Danmark under pres. 
 
Indledning
i 2014 rundede fiskeri- og søfartsmuseet gæst nummer syv 
million siden åbningen i 1968. omregnet i årlige besøgende 
gav det et gennemsnit på godt 150.000 gæster pr. år. i en by 
af esbjergs størrelse ville et sådant besøgstal næppe kunne 
realiseres uden en betydelig mængde turister i oplandet. og 
turister, det var der, mange endda. det kunne man overbevi-
se sig om ved en biltur omkring varde en hvilken som helst 
sommerlørdag, når der var skiftedag i de store sommerhus-
områder ved blåvand, vejers og Henne. af samme årsag 
gav sommerlørdage også tæt trafik såvel længere nordpå 
ved Holmslands klit og søndervig som ved fanø-færgen og 
dæmningen til rømø. også andre egne af danmark havde 
store koncentrationer af sommerhuse. det var f.eks. tilfæl-

det i nord- og vestsjælland, på falster, djursland og i vend-
syssel, men frekvensen af udlejningsuger i sommerhusene 
var suverænt størst i vest- og sydvestjylland1.
 sammen med campingpladser, feriecentre og badehotel-
ler var udlejningshusene omdrejningspunkt for en massetu-
risme, som talrige sydvestjyske aktører – og herunder altså 
også fiskeri- og søfartsmuseet – nød godt af. den fælles 
betegnelse for denne type virksomhed var kystturisme. På 
baggrund af eksempler hentet fra det sydvestjyske område 
behandles i nærværende artikel kystturismens udvikling fra 
starten i 1800-tallet og frem til 2010’erne. undersøgelsens 
primære formål har været at belyse, hvilke faktorer der i 
udgangspunktet katalyserede opkomsten af turisme langs 
kysterne, hvilke lovgivningsmæssige rammer der bar ud-
viklingen videre, hvilke markeder der åbnede sig, og hvilke 
udfordringer kystturismen i 2010’erne stod over for. 

Baggrunden for kystturismen
endnu i 1800-tallet var ferie – forstået som en række sam-
menhængende rekreative fridage – et ukendt begreb for stør-
steparten af befolkningen. selve betegnelsen ferie kommer 
af latinsk feriae, som oprindeligt blot betød helligdage, hvor 
der ikke blev arbejdet, men bedt til guderne2. for det arbej-
dende folk var sådanne dage den eneste ferie, man havde. 
det krævede økonomi at holde ferie i vor tids forstand, og 
derfor var den form for frihed forbeholdt kongelige, adel og 
det højere borgerskab, som havde råd til at rejse eller holde 
slotte, landstæder eller palæer i drift uden for byerne. 
 i løbet af 1800-tallet skete der imidlertid en række ting, 
som satte gang i udviklingen af det, der i dag kendes som 
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kystturisme. de udløsende faktorer var bl.a. kunstnernes 
”opdagelse” af den danske kyst, sundhedsforhold, forbedret 
infrastruktur og industrialisering.
 i århundreder havde kunsten haft fokus på den hersken-
de klasse, men ikke mindst 1800-tallets nationalromantiske 
strømninger satte landskabet og folkelivet på dagsordenen. 
i danmark slog guldaldermalere som f.eks. th. lundbye, 
jørgen sonne og martinus rørbye tonen an med billeder fra 
henholdsvis nordsjælland og skagen i tiden op mod århund-
redets midte, og de blev siden fulgt af bl.a. michael ancher, 

Holger drachmann og Peder s. krøyer. det var imidlertid 
ikke kun de nordsjællandske og nordjyske kyster, som blev 
besøgt af kunstnerne. københavner-maleren lauritz tuxen 
etablerede i årene omkring 1880 en koloni af kunstnere ved 
nymindegab, og nogenlunde samtidig begyndte maleren ju-
lius exner at forlægge sin sommerresidens fra hovedstaden 
til sønderho på fanø, hvor han hver sommer gennem 32 
år frem til 1909 boede og malede sine folkelivsbilleder af 
sønderhoningerne3. kunstnernes skildringer af landskab og 
folkeliv øgede det københavnske borgerskabs kendskab til 

Sønderho på Fanø. Foto: Brian Kristensen.

112



disse fjerne afkroge af landet, og snart begyndte borgerska-
bet at følge i kunsternes fodspor.
  det var imidlertid ikke alene lysten til at opdage lan-
dets afkroge, som lokkede borgerskabet ud fra byerne. en 
generelt dårlig hygiejne med elendig kloakering (om over-
hovedet nogen) og tvivlsom drikkevandsforsyning gjorde li-
vet i byerne til en temmelig risikabel affære, hvor gentagne 
epidemier medførte stor dødelighed blandt befolkningen. 
det havde man senest set under koleraepidemien i køben-
havn i 1853, og selv om forholdene blev forbedret i løbet af 
anden halvdel af 1800-tallet, herskede synspunkter om, at 
man ikke mindst i sommervarmens stank blev syg af luften i 
byerne.  da det samtidig blev fremført af lægevidenskaben, 
at havbade var genvej til helbredelse og forebyggelse af al-
verdens sygdomme, fik borgerskabet dobbelt incitament til 
at følge kunstnerne ud til flækkerne på kysten eller til de 
havbade, som man allerede i 1800-tallets begyndelse havde 
set skyde frem i tyskland, og som nu også begyndte at opstå 
i danmark4.
 i løbet af 1800-tallet blev det desuden stadig lettere at nå 
frem til selv fjerne egne af landet, idet der – siden damperen 
Caledonia som landets første dampskib blev sat i fart i 
1819 – blev føjet rute på rute til et stadig mere fintmasket 
net af dampskibsruter mellem de danske landsdele. På til-
svarende vis blev transporten over land lettet via det jern-
banenet, der efter åbningen af banen mellem københavn og 
roskilde i 1847 ligeledes bredte sig ud over landet i de føl-
gende årtier. med den moderne dampteknologi kunne man 
hurtigt bevæge sig fra hovedstad eller købstæder til fjernere 
egne af landet, hvorfra den videre transport kunne besørges 
med hestevogn5. 
 endelig betød den begyndende industrialisering af dan-
mark også en bedret økonomi, som efterhånden tillod blandt 
andet fabrikanter, folk fra liberale erhverv og visse embeds-
mandsgrupper at holde ferie. i 1891 indførtes forbud mod 
søndagsarbejde, hvilket førte til udvikling af kolonihavebe-
vægelsen, der særlig for arbejdere og håndværkere blev en 
yndet rekreationsform. vel var en søndag ikke ferie, men 
man var på vej mod industrialiseringens opdeling af tilvæ-
relsen i arbejde og fritid, og det skulle få betydning i det næ-

ste århundrede. foreløbig var det fortsat borgerskabet, som 
havde mulighed for at nyde ferieprivilegiet, og det skete 
blandt andet gennem udviklingen af en bade- og landligger-
kultur, hvis scene bl.a. blev henlagt til en række af de pletter, 
som kunstnerne havde fundet langs de danske kyster6.

Badehoteller og strandvillaer
i det sydvestjyske område blev fanø det sted, hvor turis-
men først spirede og slog rod. allerede i 1851 etablerede 
ditmarskeren Peter duysen en søbadeanstalt ved færgelejet i 
nordby. selv om forholdene var primitive, fik den nye bade-
anstalt så megen tilstrømning, at duysen også kunne opføre 
et badehotel i nordby, hvor han kunne modtage gæsterne, 
der efterhånden også søgte ud til fanø vesterstrand for at 
bade fra den åbne strand. den lokale læge, jørgen Heinrich 
lorck, som virkede i nordby fra 1853-1868, arbejdede også 
for udviklingen af turisme på fanø gennem en række artik-
ler i bl.a. Hospitalstidende om nordsøvandets særegne, store 
saltholdighed, friskhed og helsebringende virkning. det vir-
kede i forhold til fremmede turister, men de lokale faldt ikke 
for denne snak. søulke foretrak at være på og ikke i vandet, 
men derfor kunne man jo godt investere i foretagendet. det 
skulle man snart se flere eksempler på.

efter duysens død i 1868 blev hotel og badeanstalt en 
kort overgang ført videre af duysens enke, som dog snart 
afhændede aktiverne til skibsfører a.n. ankersen. Han 
byggede en ekstra fløj til hotellet og sørgede sammen med 
yderligere et par skibsførere i 1873 også for forbedrede ba-
defaciliteter ved havnen i nordby. i 1879 stod den samme 
personkreds bag anlæggelsen af en badeanstalt med fire 
vogne og en pavillon med restauration ved vesterstrand. 
jernbanen var i 1874 ført frem til esbjerg, og sejlbåden mel-
lem esbjerg og fanø erstattet af en lille dampfærge. den 
bedrede infrastruktur påvirkede optimismen, og planerne 
var mange. det helt store projekt kom dog først, da aktører 
uden for fanø blandede sig i udviklingen7. 

i sommeren 1888 havde Den Nordiske Industri-, Land-
brugs- og Kunstudstilling trukket titusinder af udenlandske 
gæster til københavn og omegn. det åbnede driftige er-
hvervsfolks øjne for turismens muligheder og førte i januar 
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1889 til stiftelsen af Den Danske Turistforening, som i de 
næstfølgende tiår fik selskab af stadig flere lokale turistfor-
eninger. 

den første formand for den danske turistforening var 
lensgreve f. raben-levetzau til Ålholm slot på lolland. 
den nye forening havde fokus på hoteller og kystturisme, 
og lensgreven rejste sammen med andre interesserede her-
rer rundt i landet for at se på mulighederne. under et be-
søg på fanø kom raben-levetzau i kontakt med skibsfører 
Hans rødgaard, og mødet mellem de to katalyserede planen 
om udvikling af fanø til et internationalt badested gennem 
etablering af selskabet Fanø Nordsøbad. det nye selskab var 
organiseret som aktieselskab, og meningen var, at en tredje-
del af aktiekapitalen skulle rejses af lokale fanøfolk, mens 
den danske turistforening skulle sørge for de resterende 
to tredjedele af kapitaltilskuddet. fanøfolkene klarede deres 
forpligtelser, men da turistforeningen kun klarede halvde-
len af sin andel, gjorde rødgaard brug af fanø-skibsfartens 

gode forbindelser til Hamborg, hvorfra fanø-folkene ikke 
mindst i 1880’erne hentede betydelig kapital til udbygning 
af fanø-flåden. strategien virkede, men resultatet var, at den 
stiftende generalforsamling i 1892 blev holdt i Hamburg – 
og at tysk kapital kom til at udgøre en stadig større andel af 
de fortsat stigende investeringer i arealopkøb og byggeri af 
infrastruktur og hoteller. kurhotellet og strandhotellet blev 
indviet samme år, mens hotel kongen af danmark startede 
året efter. omkring hotellerne skød statelige strandvillaer 
op med enten fanø nordsøbad eller private matadorer som 
bygherrer. gæsterne var talrige, og pengene flød i en lind 
strøm i kassen på fanøs nye bademekka8.

der var bare det lille ”aber dabei”, at pengene, gæsterne 
og interessenterne hovedsagelig var tyske, hvilket kun tre 
årtier efter tabet af sønderjylland ikke ligefrem var velset 
i dansksindede kredse. det var flagningen på forstrandens 
mange sandborge, som i sidste ende fik konflikten til at 
bryde ud i lys lue. trods hotellernes patruljerende vagter 

Sandborge på stranden ved Fanø Bad omkring 1900. Flagreglerne synes overholdt. Postkort: Nordby Sognearkiv.
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blev flagreglerne om dansk flag over eventuelle udenlandske 
ikke altid overholdt, og det fik i 1896 en dansk sommergæst 
til at se rødt. Han angreb en sandborg med det tyske flag 
øverst, nedlagde stangen og trampede på nationalsymbolet. 
eftersom den pågældende gæst var den internationalt kendte 
brygger og kunstmæcen Carl jacobsen fra københavn, vakte 
sagen behørig opsigt, da den blev kendt blandt de udenland-
ske sommergæster på fanø og siden i den tysksprogede pres-
se. tyskere og østrigere lagde øjeblikkeligt fanø nordsøbad 
på is. da den nationalt betonede arktiske kulde fortsatte i 
de følgende år, resulterede dårlig økonomi i flere ejerskifter, 
indtil man i 1904 fik selskabet rekonstrueret og videreført 
af danske ejere med skibsreder ditlev lauritzen i bestyrel-
sen for det nye aktieselskab Fanø Vesterhavsbad. der blev 
nu gydt olie på de oprørte nationale vande, og efterhånden 
vendte det tyske publikum tilbage til fanøs bademekka9. 

Helt så hektisk som på fanø gik det ikke i blåvand og 
vejers. jernbanen var i 1874 ført frem til varde og blev året 
efter ført videre til Holstebro via skjern og ringkøbing. 

Hermed blev vestjylland mere tilgængelig, og forholdene i 
det sydvestjyske område blev yderligere lettet med anlæg-
gelsen af linjer fra varde til oksbøl i 1902 og til nr. nebel 
i 1903. allerede i 1880’erne nåede de første landliggere til 
blåvand, hvor den lokale kro havde 40 værelser til rådighed 
for liggende gæster. var behovet for sengepladser større, 

Kurhotellet ved Fanø Bad. Foto: Nordby Sognearkiv.

De hestetrukne badevogne var et fast indslag i Fanøs badeliv. 
Postkort: Nordby Sognearkiv.
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klarede man indlogeringen på værelser hos lokale gårdejere 
i omegnen. blåvand fik snart sin egen fanskare blandt de 
kredse i det københavnske borgerskab, som foretrak stedets 
stilhed, luft og store natur frem for det mere hektiske bade- 
og selskabsliv på fanø, og da de første strandvillaer skød op 
i blåvand i 1907, var det da også folk fra det københavnske 
borgerskab og ikke udenlandske matadorer, der på denne vis 
skaffede sig et fristed væk fra byens røg og larm. i vejers 
lidt længere mod nord blev det første sommerhus opført i 
1910, og her var det en lokal, stationsforstander l.P. ander-
sen ved varde-nr. nebelbanen i varde, som opførte huset.

allerede i kystturismens tidlige fase i sydvestjylland så 
man således flere af de karakteristika, som siden har kende-
tegnet denne branche. På fanø satsede man på et højt antal 
udenlandske turister, som kunne generere en betydelig om-
sætning, men som også hurtigt kunne søge andre steder hen. 

Oksbøl Station i starten af 1900-tallet. Postkort: Blåvandshuk 
Lokalhistorisk Arkiv.

Blaavand Kro omkring 1900. Postkort: Blåvandshuk Lokalhistorisk Arkiv.
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i blåvand var det københavnske borgerskab omdrejnings-
punkt for en mere beskeden turisme med en begrænset sæ-
son, når ejerne opholdt sig i husene, der ellers stod tomme. 
i vejers blev det første sommerhus opført af en bygherre fra 
nærområdet, og det mønster skulle siden komme til at do-
minere dette område. det kom også til at betyde, at husene 
i vejers oftere blev brugt, fordi ejerne boede tættere på10. 

Ferielov og folkeferie
Hvad angik badehoteller og strandvillaer var årene fra starten 
af 1900-tallet og frem til 1950’erne præget af en rolig udvik-
ling. de to verdenskrige satte midlertidigt kystturismen på 
stand by, men set hen over hele perioden udviklede tingene 
sig fortsat – om end i beskedent tempo. der var dog fortsat 
aktivitet, og antallet af feriehuse steg hvert eneste år. i blå-
vand kom der frem til 1940 gennemsnitligt et par huse til om 
året, og lokale gårde og helårshuse blev også opkøbt til fe-
rieboliger af folk udefra. i vejers fik stationsforstanderen fra 
varde frem til 1926 selskab af yderligere 44 nye grundejere, 
hvoraf to tredjedele havde deres faste bopæl og arbejdsliv i 
forholdsvis kort afstand fra sommerhuset. På fanø prøvede 

man ikke mindst i 1920’erne at ophjælpe badeturismen med 
spektakulære motorløb og andre lignende tiltag. mellem-
krigsårenes kriser medførte imidlertid svigtende tysk besøg, 
og så ændrede man eksistensgrundlaget for fanøs turisme. 
badehotellerne blev nu for alvor suppleret med danskejede 
feriehuse. det mindskede stedets afhængighed af udenland-
ske forhold, fordi de danske feriehusejere kom tilbage år 
efter år. til gengæld gik lidt af det mondæne af fanø. beteg-
nelsen ”negerhytter” indikerer tydeligt, hvad man mente om 
en del småhuse i kolonihavestil, som i 1930’erne opførtes 
ved vesterhavsbadet og rindby strand11.
 de små huse på fanø var udtryk for en tiltagende demo-
kratisering af feriebegrebet. ferie blev et gode, som ikke læn-
gere alene omfattende borgerskabet og samfundets top. siden 
1890’erne var arbejderklassens søndagsfrihed blevet udvidet. 
sine steder var det britisk inspirerede weekendbegreb blevet 
introduceret, og kortere egentlige ferier vandt udbredelse. 
omkring 1920 holdt ca. 20 % af de organiserede arbejdere 
ferie, og allerede inden den første danske ferielov om to ugers 
betalt ferie til alle blev vedtaget i 1938, var ferie en kendsger-
ning for knap halvdelen af alle organiserede arbejdere i dan-

Sommerhuse i Vejers omkring 1930. Postkort: Blåvandshuk Lokalhistorisk Arkiv.
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Legoland blev straks fra åbningen i slutningen af 1960’erne en stor attraktion for turister i det jyske ferieland. Foto: ©2015, The LEGO 
Group. All rights reserved.
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mark. denne udvikling medførte ikke blot fremvæksten af de 
første primitive og oftest selvbyggede ferie- og sommerhus-
bebyggelser, men resulterede undervejs også i en række nye 
– og økonomisk mere overkommelige – ferieformer. i 1926 
stiftedes Lejrklubben for Danmark (nu Danmarks Camping 
Union, DCU), og i 1930 oprettedes det første vandrerhjem 
i danmark under Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem 
(nu Danhostel). den stigende organisering af feriemulighe-
derne kom også til udtryk gennem fagbevægelsens oprettelse 
af Dansk Folke-Ferie i 1938. dansk folke-ferie stod bag 
etableringen af egentlige feriebyer, hvoraf den første blev op-
ført i esbjerg i 1939, og man tilbød herudover blandt andet 
organiserede selskabsrejser med tog eller bus eller i form af 
cykelferie rundt omkring i danmark12. 

Turismen eksploderer
krigsforholdene i europa, rationeringer, benzinrestriktioner 
og indskrænkninger i tog og færgetrafik hensatte den danske 
kystturisme i dvale under den tyske besættelse af danmark i 
årene fra 1940-1945. også de første efterkrigsår var præget 
af stilstand, men i 1950’erne begyndte samfundshjulene igen 
at snurre, og i løbet af 1960’erne og 1970’erne tog udvik-
lingen for alvor fart. den økonomiske situation blev bedre 
– ikke bare i danmark, men også i nabolandene, hvor ikke 
mindst det vesttyske Wirtschaftswunder efter krigen var be-
mærkelsesværdigt. velfærden voksede. det samme gjorde 
privatbilismen, som i samspil med en stadig bedret infra-
struktur øgede den generelle mobilitet. de danske skolebørn 
fik lørdagsfri i 1970, og weekendfrihed slog for alvor igen-
nem i danmark. ferien blev også længere. danske lønmod-
tagers ferietid blev øget til først tre uger i 1952, så fire uger i 
1972 og endelig fem uger i 1979. selv om introduktionen af 
charterrejser til udlandet gjorde folk som eilif krogager og 
simon spies til feriegrossister i den helt store skala, var der 
rigeligt med kunder og økonomi på markedet til udvikling 
af den danske kystturisme. den var jo ikke alene afhængig 
af et dansk publikum, men stod også åben for udlændinge 
– og her fik det ikke mindst betydning, at adgangen til det 
store vesttyske marked i 1954 blev lettet ved ophævelsen af 
efterkrigstidens tyske visumtvang til danmark. resultatet af 

alle disse ting i forening blev en eksplosionsagtig ekspan-
sion af ferietilbud og -muligheder langs de danske kyster.
 i slutningen af 1940’erne blev antallet af sommerhuse i 
danmark anslået til under 10.000. det tal var i slutningen 
af 1970’erne øget til omkring 175.000 og lå ved udgangen 
af 2000’erne på ca. 215.000 huse. Hertil kom et større antal 
feriecentre og omkring 500 campingpladser foruden bade-
hoteller og vandrerhjem samt en lang række store børneat-
traktioner, der som f.eks. legoland og fårup sommerland 
var begyndt at skyde frem som turisttilbud i 1960’erne og 
1970’erne13. 

som på landsplan således også i sydvestjylland, hvor en 
tidlig start på organiseret sommerhusudlejning hjalp tingene 
yderligere på vej. i blåvand steg antallet af feriehuse fra un-
der 100 i 1955 til omkring 2.000 i slutningen af 1980’erne, 
og for fanøs vedkommende skrev forfatterpræsten erik aal-
bæk jensen i 1987 følgende:
 ... Hvad der begyndte som rekreation for nervesvækkede 
samfundsspidser, er endt som folkebevægelse.
 I dag står der syv hoteller på Fanø med en samlet ka-
pacitet på mere end elve hundrede sengepladser. Der er ti 
campinglejre med godt tre hundrede tusinde personovernat-
ninger om året, konstaterede Danmarks Turistråds konsu-
lenttjeneste i 1983, og der er bygget to tusinde og tre hun-

Danland ved Fanø Bad, ca. 1980. Postkort: Nordby Sognearkiv.
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drede og tres feriehuse med lige så mange overnatninger 
som campingpladsernes. Konsulenttjenesten skønnede, at 
Fanø i 1983 havde haft alt i alt 726.550 overnattende tu-
rister, der tilsammen lagde et hundrede og atten millioner 
kroner på øen ved siden af éndagsgæsternes fire millioner14. 
 det var klart for enhver, at der var både muligheder og 
risici i den temmelig vildtvoksende turismeindustri. da ud-
viklingen i 1950’erne begyndte at tage fart, var indtægts-
mulighederne ved de traditionelle erhverv som fiskeri, land-
brug, håndværk og handel ikke mindst i de små kystsamfund 
relativt begrænsede, så muligheden for at sælge sommer-
husgrunde og engagere sig i turisterhvervet fandt støtte hos 
mange kommunalbestyrelser. den kommunale planlægning 
stod imidlertid ikke altid mål med iveren efter at udnytte 
mulighederne, og resultatet blev flere steder noget ”klondy-
ke-agtige” tilstande. samtidig kunne man konstatere, at der 
begyndte at komme tyske sommerhusejere ved de danske 
strande – og det faldt hos mange danske ikke i god jord kun 
godt et tiår efter besættelsen. 

omkring 1960 tog staten hånd om begge disse problem-
komplekser. i december 1959 vedtog folketinget at sikre 
de danske strandgrunde for den danske befolkning ved at 
forbyde udlændinge at købe fast ejendom i danmark, med 
mindre de havde været fast bosiddende her i landet i mindst 
fem år. og planlægningen tog staten hånd om gennem 
landsbyggeloven, som trådte i kraft i 1961. den nye lov 
flyttede byggemyndigheden fra kommuner eller sogneråd til 
amterne, så gårdejeres ønske om at udstykke sommerhus-
grunde ikke længere kunne godkendes lokalt. siden fulgte 
by- og landzoneloven i 1969, som yderligere satte rammer 
for udviklingen af sommerhusområder, men det forhindrede 
ikke protester mod udviklingen. i en rapport fra 1970 for-
søgte fonden for bygnings- og landskabskultur at gøre op-
mærksom på vigtigheden af at beskytte vestkystens særegne 
kulturlandskab. Heri hed det om blåvand: …Blåvand er en 
tragedie, fordi landskabet nu ødelægges af den her fejlagtigt 
tilladte feriehusbebyggelse, som vil myldre frem og kvæle 
det djærve landskab med de spredt liggende huse15. 

På et mere overordnet plan skulle denne diskussion – 
både med henseende til kultur- og naturværdier – fortsætte 

mange år endnu. først i 1992 blev arbejdet med lands-, re-
gional-, kommunal- og lokalplanlægning samlet i Lov om 
planlægning, men den gang i årene omkring 1970 gjorde 
protesterne nok endnu ikke det store indtryk på hverken 
lodsejere eller lokale politikere. Her var de turistmæssige 
muligheder i højsædet. også på det landspolitiske niveau 
støttede man bestræbelser på at fremme turismen i danmark. 
i 1967 oprettedes Danmarks Turistråd (nu Visit Denmark) 
som en selvejende institution under Handelsministeriet for 
at fremme udenlandske turistbesøg i landet, og i 1986 fulgte 
en turistpolitisk handlingsplan, der indebar, at statsmidler 
blev afsat til fremme af den indenlandske turisme. Året efter 
stiftede en række turismebrancheorganisationer Turismens 
Fællesråd, der fik afgørende betydning for at placere tu-
rismen på den politiske dagsorden i 1990’erne. skønt tu-
rismen i mange år havde været et betydende erhverv, var 
det først nu, at man fik sat tal på de væsentligste faktorer i 
branchen. siden 1978 havde man opgjort statistik over an-
tallet af overnatninger på danske campingpladser, men det 
var først i 1992, at man fik tilsvarende statistikker for over-
natninger i feriecentre og i udlejede feriehuse. og tallene 
var overbevisende. alle steder kunne man notere fremgang i 
overnatningstallene til et samlet tal for overnatninger i kyst-
turismesektoren på imponerende 35 millioner i 199516.

Krise på kysten?
fra nogle få badegæster og landliggere havde kystturismen 
udviklet sig til et erhverv af stor betydning for dansk øko-
nomi. i begyndelsen af 1990’erne syntes udviklingsmu-
lighederne i kystturismen nærmest uden ende. antallet af 
sommerhusovernatninger steg næsten eksponentielt, og de 
stadig flere gæster gav meromsætning i sommerlandet. op-
timismen i turistbranchen var stor, og det samme var initia-
tivrigdommen. rundt omkring i landets kystkommuner blev 
der tænkt i turistprojekter og nye attraktioner, som kunne 
tiltrække endnu flere turister. Planerne blev hjulpet på vej 
af gunstige støttemuligheder fra eu, som kunne lægge op 
til 50 % ekstra på toppen af de midler, som det var lykkedes 
folkene bag projekterne at tilvejebringe via offentlige eller 
private kanaler i danmark.
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Vejers Strand Camping omkring 1980. Postkort: Blåvandshuk Lokalhistorisk Arkiv.
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 arbejdsmarkedets feriefond (aff – oprettet på basis af 
uafhentede feriepenge) blev en vigtig faktor i den videre ud-
vikling. fonden, der var oprettet i 1974 som en fortsættelse 
af feriefonden, havde oprindelig til formål at give støtte til 
feriecentre under bl.a. dansk folkeferie. en vedtægtsæn-
dring i 1993 satte imidlertid aktivitets- og oplevelsescentre 
som det primære for mål for brug af aff-midler via lån og 
tilskud. frem til en revision af aff’s støttepolitik i 2010 
medvirkede pengestrømmen fra denne fond til etablering af 
et stort antal nye attraktioner overalt i danmark. blandt de 

kystnære attraktioner, som blev skabt med midler fra bl.a. 
aff, kan f.eks. nævnes naturbornholm, middelaldercentret 
i nykøbing falster, geoCenter møns klint, fjord & bælt i 
kerteminde, fregatten jylland i ebeltoft, kattegatcentret i 
grenaa, og i det syd- og vestjyske fiskeriets Hus i Hvide 
sande, vadehavscentret i vester vedsted, ribe vikingecen-
ter og Hjemsted oldtidspark – for blot at nævne nogle få17. 
 de mange ny attraktioner kom ind på et marked, hvor 
fortsat vækst var en betingelse for, at alle kunne overleve. 
i starten af 1990’erne understøttede turiststatistikkerne for-

Vadehavscentret i Vester Vedsted. Foto: Vadehavscentret.
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ventningen om fortsat vækst, men spørgsmålet var, hvorvidt 
grundlaget for de nye statistikker nu også var udtryk for den 
reelle markedssituation. siden visumtvangen for tyskere var 
blevet ophævet i 1954, havde den danske kystturisme pri-
mært været båret af et tysk publikum. med berlinmurens 
fald i 1989 fik dansk turisme med et slag foræret yderli-
gere 20 millioner potentielle østtyske kunder, og allerede 
det følgende år kunne man på bl.a. fiskeri- og søfartsmu-
seets parkeringsplads se mange østtyske trabi-biler. Hertil 
kom, at krigen i eks-jugoslavien fra 1991-1995 medførte, at 
mange balkan-turister fra bl.a. sydtyskland nu søgte mere 
fredelige feriemål – f.eks. i danmark. disse forhold med-
førte et boom i den danske kystturisme, som nok afspejlede 
sig, da f.eks. feriehusstatistikkerne blev introduceret i 1992, 
men som imidlertid hurtigt vendte, da østtyskerne fandt bil-
ligere alternativer til de danske sommerhuse andetsteds, og 
sydtyskerne returnerede til balkan, da forholdene her blev 
roligere i anden halvdel af 1990’erne. i hvert fald udviser 
overnatningsstatistikkerne et markant knæk på dette tids-
punkt. fra 1996 og frem til udgangen af 2011 forsvandt ikke 
mindre end 6 millioner tyske overnatninger i danmark. selv 
om tabet til dels blev kompenseret af øget tilgang af såvel 
danske som andre udenlandske turister, udgjorde nettotabet 
omkring 2½ million overnatninger i kystturismen, hvoraf 
feriehusene alene stod for 4/5 af nedgangen18.   
 euforien i turismebranchen forsvandt i takt med de fal-
dende overnatningstal, som snart fik konsekvenser for en 
række af markedets aktører. det mindre antal turister i som-
merlandet påvirkede besøgstallene negativt hos de kystnære 
attraktioner, hvis mindskede entréindtægter skabte en pres-
set driftsøkonomi, som for ikke mindst en række af de nye 
attraktioner betød en hurtig exit fra markedet19. Problemerne 
var i forskellig grad tydelige alle steder på markedet, og der 
var heller ikke tvivl om, at det var den faldende søgning fra 
de tyske turister, der var årsagen. derimod var der megen 
tvivl om, hvad man kunne gøre ved problemet. der blev si-
den gjort talrige forsøg på at finde råd til at løse denne knu-
de; mest markant vel i rapporten Den tyske udfordring, som 
blev offentliggjort i 2000. Her lød det, at danmark set med 
tyske øjne var blevet en kedelig og dyr destination, hvor der 

var behov for produktudvikling, imagepleje og øget synlig-
hed (markedsføring), hvis udviklingen skulle vendes20. 
 blandt hovedudfordringerne i kystturismen var det for-
hold, at produktet fortsat primært bestod af feriehuse, hvoraf 
hovedparten efterhånden havde en fire-fem årtier på bagen. 
Hvad der var kvalitet i forhold til et vesttysk publikum i 
1960-1980’erne og for et østtysk publikum i 1990’erne, holdt 
i 2010’erne ikke længere mål på et internationalt marked med 
mange lige så gode eller endda bedre – og sine steder også be-
tydeligt billigere – alternativer. det samme gjaldt de såkaldte 
”poolhuse” med indbygget svømmebassin, som nok var en 
nyhed i 1990’erne, men som nu var et 20 år gammelt produkt. 
selv om udlejningen af de danske feriehuse efterhånden var 
helt overtaget af professionelle bureauer, var husene fortsat 
privat ejede, og det satte naturlige grænser for en central ud-
vikling og kvalitetssikring af produktet, idet det i sidste ende 
var den enkelte ejer, som bestemte husets udseende. 

det relativt største tab af tyske gæster lå hos feriecen-
trene, som i perioden 1996-2011 gik fra omkring 1 million 
til 100.000 tyske gæster årligt. en række kystnære danske 
feriecentre daterede sig også årtier tilbage. siden havde reg-
lerne i henhold til kystnærhedszonen på tre km og lov om 
Planlægning i praksis umuliggjort turismerelateret byggeri 

Ribe Vikingecenter. Foto: Ribe Vikingecenter.
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nærmere kysten, og nye feriecentre som f.eks. dayz seawest  
ved lønne og lalandia i billund fra hhv. 2006 og 2009 var 
derfor at finde længere eller langt inde i landet. blandt kon-
kurrenterne til de danske feriecentre var en række nye, kyst-
lokaliserede centre i det tidligere østtyskland, Polen og bal-
tikum, som ud fra parametre som f.eks. nærhed til kysten og 
produktets sammensætning, kvalitet og pris syntes at have 
et godt tag i et tysk publikum med hang til sol og strand 
og særlig veneration for disse områder langs østersøkysten, 
der i flere tilfælde havde historisk tilknytning til tyskland.

Campingpladserne var den mest konstante ferieform målt 
på antallet af overnatninger, idet man frem til udgangen af 
2011 kunne udvise en vækst på 10 % eller 1 million gæster, 
siden starten på campingstatistikkerne i 1978. også her var 
der imidlertid udsving, og campingpladserne havde i lighed 
med feriehuse og -centre tabt tyske kunder – for camping-
pladsernes vedkommende ca. 1 million tyske overnatninger 
siden 1996. nogle campingpladser som f.eks. Hvidbjerg 
strand Camping ved blåvand havde for at modgå denne ud-
vikling formået at udvikle og produktforbedre ganske bety-
deligt, men hovedparten af de kystnære campingpladser var 
relativt små og rådede ikke over de minimum 400 enheder, 
der skulle til for en rentabel forrentning og tilstrækkelig øko-
nomi til nødvendig produktforbedring og -fornyelse. kæde-

samarbejde eller fusioner kunne være en vej ud af denne ud-
fordring, men det var et sjældent fænomen i kystturismen. 
inden for camping-området fandtes således kun dancamps 
med fem pladser, mens eksemplerne blandt feriecentre be-
grænsede sig til den privatejede dayz resorts-kæde med 
otte feriecentre, og danland-kæden fra 1970’erne der sam-
men med feriehusudlejningsbureauet danCenter blev delvis 
fusioneret, delvis opkøbt af land & leisure i 2000.
 til ovennævnte forhold omkring kystturismens produkt-
udbud kom en række udfordringer af mere overordnet ka-
rakter. 

dansk turisme skulle forholde sig til tre administrative ni-
veauer, nemlig et lokalt/kommunalt, et regionalt og et natio-
nalt niveau. det var ikke befordrende for den samlede effekt 
af indsatsen, at der på de tre niveauer oftest blev arbejdet ud 
fra hver sin strategi. allerede i 1992 forsøgte man med rap-
porten Fælles Fodslaw at skabe en masterplan for turismen, 
som åbnede for samarbejde på tværs af disse niveauer, men 
selv om en destinationstankegang efterhånden havde vundet 
et vist indpas, diskuterede man endnu i 2010’erne den over-
ordnede struktur i dansk turisme. et resultat heraf var bl.a. en 
noget haltende markedsføringsindsats, som bl.a. bevirkede, 
at man ikke var tilstrækkeligt tydeligt til stede på de vigtig-
ste markeder. Én af årsagerne til dansk turismes problemer 
på det tyske marked var bl.a., at den totale danske markeds-
føring i tyskland udgjorde mindre end 1 % af den samlede 
markedsføring af feriemuligheder for et tysk publikum.

... og feriehytter. Foto: Hvidbjerg Strand Feriepark.

Campingferie kan i dag både foregå i telte ...
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den internationale finanskrise, som brød ud i 2008, 
blev også en udfordring for turismen. afmatning i landenes 
økonomi og heraf følgende stigende arbejdsløshed – eller 
risiko herfor – skabte usikkerhed omkring folks privatøko-
nomi. resultatet var et fald i privatforbruget, som i mange 
hjem også betød besparelser på feriekontoen. udlandsrejser 
blev droppet eller reduceret. i danmark betød det yderligere 
et betydeligt fald i antallet af tyske gæster, som kun delvis 
blev opvejet af, at flere danske familier nu holdt ferie ved 
de danske kyster. med finanskrisen blev vigtigheden af en 
konkurrencedygtig pris understreget nok en gang, og set fra 
ikke mindst tyskland faldt sammenligning af alternativer 
som oftest ikke ud til danmarks fordel.  

en sidste generel udfordring var en ændring i feriemøn-
stret med tendens til flere, men kortere ferier. i 1970’erne 
og 1980’erne var to-tre ugers udlejning af et sommerhus til 
samme familie ikke unormal, men det begyndte i 2000’erne 
at høre til sjældenhederne. tværtimod mødte man efterhån-
den stadig oftere forespørgsler på mindre end en uges leje, 
hvilket måske nok gav mulighed for at fylde huller ud og 
opnå sæsonforlængelse, men omvendt krævede større flek-
sibilitet hos udlejeren. fleksibilitet var der også behov for i 
forhold til håndtering af sommerhusudlejningen i højsæso-
nen, idet internettet havde gjort kundernes beslutningshori-

sont betydeligt kortere. et sommerhus på den jyske vestkyst 
blev i 2010’erne kun sjældent udlejet et halvt eller helt år i 
forvejen, som det tidligere var tilfældet. det skete snarere 
få dage eller uger, før kunden skulle have nøglen udleveret. 
den kortere beslutningshorisont gav populært sagt kunden 
”mulighed for at tjekke vejret” og vælge en anden destina-
tion, hvis det tydede på regn langs jyllands vestkyst. med 
fremkomsten af lavprisflyselskaber og stadig billigere flybil-
letter også til fjerne, oversøiske destinationer var konkurren-
cen blevet global. selv om der også kom oversøiske turister 
til danmark, havde dansk turisme og ikke mindst kystturis-
men foreløbig sat til i forhold til et globalt marked i vækst21. 

Turismen og samfundsøkonomien
trods de faldende tal havde turismen fortsat en betydelig 
samfundsøkonomisk vægt i danmark. 

i 2011 lå det samlede antal turistovernatninger i dan-
mark på godt 44,6 millioner, og den samlede danske turist- 
omsætning blev opgjort til 82,4 milliarder kroner. fordelt 
på regioner lå overnatningstallene på hhv. 4,1 millioner i 
region sjælland, 7,5 millioner i region nordjylland, 9,3 
millioner i region Hovedstaden, 9,5 millioner i region 
midtjylland og 14,2 millioner i region syddanmark. knap 
en tredjedel af samtlige turistovernatninger i danmark lå 

Klassiske sommervillaer og yngre sommerhuse ved Fanø Bad omkring årtusindeskiftet. Foto: Nordby Sognearkiv.
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Fiskeri- og Søfartsmuseet som turistattraktion
allerede fra museets åbning i 1968 blev fiskeri- og søfartsmu-
seet et besøgsmål for turister i det sydvestjyske sommerland, der 
den gang ikke rummede særlig mange attraktioner. i åbningsåret 
lagde 94.000 mennesker turen omkring museet, der i de følgende 
år havde omkring 100.000 gæster årligt. med sælariets åbning i 
1976 steg besøgstallene yderligere til et niveau omkring 165.000 
årlige gæster. i 1989 indviede museet en ny frilandsudstilling, og 
de følgende fire år blev der sat nye publikumsrekorder frem mod et 
toppunkt på 211.000 gæster i 1993.

 besøgsrekorderne faldt sammen med berlinmurens fald og bor-
gerkrigen i det tidligere jugoslavien, som en kort overgang sendte 
ekstraordinært mange turister til danmark. udviklingen i antallet 
af turister satte gang i etablering af nye attraktioner, hvilket skær-
pede konkurrencen på attraktionsmarkedet – ikke mindst da turist-
strømmen vendte i 1990’ernes anden halvdel. indtil da udgjorde 
entréindtægter hovedparten af fiskeri- og søfartsmuseets egenfi-
nansiering, men da besøgstallene var stærkt vejrafhængige, og ud-
sigten til flere attraktioner forventelig ville intensivere kampen om 
kunderne, søgte museet i 1994 at sprede finansieringsgrundlaget 
gennem etablering af et forskningscenter. Herved kunne indtægter 
fra rekvireret forskning og andre eksternt finansierede projekter 
bidrage til at mindske afhængigheden af entréindtægterne. det vi-

ste sig at være en god ide. i takt med faldende turisttal i sommer-
landet faldt også museets besøgstal i slutningen af 1990’erne og 
begyndelsen af 2000’erne tilbage til et niveau på omkring 165.000 
gæster årligt, inden den økonomiske krise fra 2008 gav besøget 
yderligere et tryk til 110-120.000 besøgende om året.

 i 2010’erne befandt fiskeri- og søfartsmuseet sig på et mar-
ked, hvor flere attraktioner skulle dele færre turister. eftersom 
hovedparten af institutionens budget gik til at varetage opgaver 
som indsamling, registrering, bevaring og forskning i henhold til 
den danske museumslov, var kun et begrænset beløb til rådighed 
for markedsføring og udvikling af nye publikumstilbud. det satte 
museet bagud i forhold til konkurrerende attraktioner uden tunge, 
lovbundne museale forpligtelser. fiskeri- og søfartsmuseet søgte 
at imødegå disse udfordringer ved hjælp af en trinvis udviklings-
strategi i forhold til husets fysiske rammer og formidlingsmæssige 
arbejde. i udviklingsarbejdet blev der lagt vægt på, at nye tiltag 
var fuldt finansierede inden realisering, og at driftsomkostningerne 
var rimeligt dækket ind, så en styrket konkurrenceevne ikke blev 
baseret på en urealistisk øgning af besøgsbehovet. samtidig var der 
fokus på fortsat spredning af egenfinansieringen, så man ikke blev 
for afhængig af et enkelt marked. nok gav rollen som turistattrak-
tion fiskeri- og søfartsmuseet en række muligheder, men udfor-
dringer var der bestemt også på attraktions- og turismemarkedet.

Fiskeri- og Søfartsmuseet set fra vest, sommeren 2014.
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altså i region syddanmark, der til gengæld kun kunne møn-
stre en turistomsætning på 17 milliarder kroner eller om-
kring en femtedel af landets samlede omsætning i relation 
til turismen. den turismegenererede beskæftigelse i region 
syddanmark lå samlet set på knap 26.000 årsværk, hvilket 
ligeledes var godt en femtedel af de i alt knap 120.000 turis-
meskabte årsværk i danmark. 

inden for region syddanmark spillede turismen især 
i det sydvestjyske område en markant rolle. i 2011 lå den 
turismegenererede værditilvækst i varde, esbjerg, fanø og 
tønder kommuner med en andel på 4 % af den samlede 
værditilvækst pænt over de tilsvarende tal i såvel region 
syddanmark (2,8 %) som i danmark som helhed (2,6 %). 
det samme var tilfældet med antallet af turismeskabte års-
værk, hvis andel af den samlede beskæftigelse i de fire kom-
muner udgjorde 5,1 % mod 4,4 % i regionen og 4,3 % i 
landet som helhed. tallene varierede imidlertid betragteligt 
mellem de fire kommuner. På fanø lå den turismegenere-
rede værditilvækst på ikke mindre end 37,1 % af den samle-
de værditilvækst i kommunen, mens de tilsvarende værdier 
for varde var 8,7 %, i tønder 6,5 % og i esbjerg blot 1,1 
%. tilsvarende forhold var gældende for den turismegene-
rerede andel af al beskæftigelse i de fire kommuner. ikke 
overraskende lå esbjerg med denne kommunes store offsho-
resektor og i øvrigt bredt funderede erhvervsliv i bund med 
henseende til turismens samfundsøkonomiske betydning for 
kommunen som helhed. til gengæld lå tallene i de øvrige 
tre kommuner betragteligt over de tilsvarende tal på såvel 
regionalt som nationalt niveau, og fanø måtte siges at være 
helt afhængig af turismen22.

i betragtning af turismens betydning i det sydvestlige jyl-
land kunne det ikke undre, at den fortsatte nedgang i turist-
tallene blev betragtet med stor alvor i de sydvestjyske kom-
muner og turistorganisationer. i starten af 2010’erne blev 
der udfoldet et stort arbejde på at udnytte vadehavets status 
som først nationalpark og siden optagelse på unesCos  
liste over verdensarv som en hovedingrediens i en turisme-
mæssig markedsføring af det sydvestjyske område. ligele-
des arbejdede turismeorganisationerne på opbygning af en 
særlig destination vadehavet, der skulle fungere som en fæl-

les platform for turismen i de fire vadehavskommuner es-
bjerg, fanø, tønder og varde. men der blev også trukket i 
andre retninger. for vardes vedkommende var samarbejde 
med de øvrige vestkystkommuner et muligt alternativ eller 
supplement til vadehavssamarbejdet, og for både varde og 
esbjergs vedkommende indgik desuden et potentielt samar-
bejde med den stærke destination omkring billund med bl.a. 
legoland og lalandia i overvejelserne om, hvordan man på 
et organisatorisk niveau kunne blive bedre i stand til at hånd-
tere tidens turistmæssige udfordringer. i 2014 var tingene 
endnu kun i støbeskeen. det eneste sikre var, at udfordrin-
gerne var mange, og at mulige løsninger fordrede engage-
ment, omstillingsparathed, initiativ og investeringslyst hos 
såvel de enkelte turismeaktører som turismeorganisationer 
og politikere på både lokalt, regionalt og nationalt niveau23.
  
Noter
1. anne-mette Hjalager: Udviklingsdynamikker i sommer-
hussektoren, Center for bolig og velfærd, 2009, p. 46ff samt 
Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 209, 23. april 2013 og Nyt 
fra Danmarks Statistik, nr. 213, 23. april 2014. antallet af 
udlejede feriehus-uger var i 2012 højst i ringkøbing-skjern, 
varde og tønder kommuner, mens fanø kom ind i grup-
pen med det næsthøjeste antal udlejninger. i 2013 havde 
ringkøbing-skjern og varde fortsat det suverænt største an-
tal udlejningsuger, mens både fanø og tønder nu lå i næst 
bedste gruppe sammen med Hjørring, jammerbugt, thisted, 
lemvig, syddjurs og bornholm.

Udlejning af feriehuse i Sydvestjylland, 2012

 i alt esbjerg fanø tønder varde

feriehuse, antal 13.670        410 2.940    2.093 8.227

udlejede husuger 139.503     4.612 21.245 27.103 86.543

uger til rådighed 533.130 15.990 114.660 81.627 320.853

udlejningsprocent    26,2      28,8    18,5    33,2  27,0

Kilde: Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland – Esbjerg, 
Fanø, Tønder og Varde kommuner, Visitdenmark, 2013, p. 21.
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2. se f.eks. Den Store Danske Encyklopædi, bd. 6, kbh. 
1996, p. 269f. ligesom det danske ord ferie er det engelske 
ord holiday afledt af helligdag holy day.
3. se f.eks. Den Store Danske Encyklopædi, bd. 11, kbh. 
1998, p. 585f og bd. 14, kbh. 1999, p. 47ff. endvidere Claus 
grymer: den glemte malerkoloni i vestjylland, Kristeligt 
Dagblad, 26-7-2011 og niels frederiksen: Sønderho – en 
skipperby i Vadehavet, 2. udg., esbjerg 2013, p. 144ff. På 
fanø virkede også kunstnere som Carl frederik sørensen 
(1818-1879), Carl neumann (1833-1891) og viggo faur-
holdt (1832-1883).
4. se f.eks. www.vimu.info/badeturisme, kirsten monrad 
Hansen: Tilbage til turismens rødder, nordjyllands amt 
2002, p. 13f,  n.m. kromann: Fanøs historie, bd. 3, esbjerg 
1934, p. 425ff.
5. se f.eks. Holger munchaus Petersen: Danske dampskibe 
indtil 1870, bd. 1-3, esbjerg u.å.
6. se. f.eks. Den Store Danske Encyklopædi, bd. 6, kbh. 
1996, p. 269f.
7. n.m. kromann: op. cit, bd. 3, esbjerg 1934, p. 425ff, olaf 
lassen: Badestedet Fanø igennem 50 Aar 1890-1940, fanø 
vesterhavsbad 1950, 2. oplag fanø vesterhavsbad 1962, p. 
15ff,  erik aalbæk jensen: Livet på øerne – Langs Jyllands 
vestkyst, kbh. 1987, p. 70ff.
8. en grundig gennemgang af udviklingen omkring etable-
ringen af fanø nordsøbad er bragt i olaf lassen: Badeste-
det Fanø igennem 50 Aar 1890-1940, fanø vesterhavsbad 
1950, 2. oplag fanø vesterhavsbad 1962, p. 22ff. endvidere 
er der hentet oplysninger fra n.m. kromann: op. cit, bd. 
3, esbjerg 1934, p. 425ff og erik aalbæk jensen: Livet på 
øerne – Langs Jyllands vestkyst, kbh. 1987, p. 71ff. i en 
rapport med titlen Kystturismen i Danmark  udarbejdet for 
videncenter for kystturisme i 2012 angiver forfatteren jør-
gen Hansen (textour), at kystturismen allerede fra starten 
stod i centrum for de turistmæssige anstrengelser, og at de 
første lokale turistforeninger typisk blev oprettet i kystbyer 
som vejle (1893), faaborg (1895), rønne (1895), sæby 
(1902) og skagen (1906). 
9. som note 8.
10. søren byskov: Dansk kystkultur under forandring – 

Kystlandskab, kulturhistorie og naturforvaltning i det 20. 
århundrede, esbjerg 2007, p. 105ff., Palle uhd jepsen & 
mariann Ploug: Vejers, varde 2006, p. 102ff.
11. søren byskov: op. cit., esbjerg 2007, p. 105ff., Pal-
le uhd jepsen & mariann Ploug: op. cit., varde 2006, p. 
102ff., Horst meesenburg: Fanø – bebyggelse og landska-
ber, esbjerg 1978, p. 47.
12. se f.eks. Den Store Danske Encyklopædi, bd. 4, kbh. 
1996, p. 605, bd. 6, kbh. 1996, p. 269f og bd. 20, kbh. 
2001, p. 16.
13. se f.eks. Den Store Danske Encyklopædi, bd. 6, kbh. 
1996, p. 269f og bd. 19, kbh. 2001, p. 326f samt jørgen 
Hansen: op. cit., videncenter for kystturisme 2012, p. 1ff, 
Palle uhd jepsen & mariann Ploug: op. cit., varde 2006, p. 
110 
14. søren byskov: op. cit., esbjerg 2007, p. 107ff, Palle uhd 
jepsen & mariann Ploug: op. cit., varde 2006, p. 107 og 
111, erik aalbæk jensen: op.cit., kbh. 1987, p. 71ff – citat 
hentet p. 76f. i vejers var udlejning af private sommerhuse 
så småt startet allerede i 1930’erne, men tog for alvor fart i 
1950’erne, hvor der også begyndte at blive opført sommer-
huse specielt med udlejning for øje. i blåvand begyndte lo-
kale forretningsdrivende i 1950’erne at organisere udlejning 
af sommerhuse i de perioder, hvor ejerne ikke selv brugte 
dem. i slutningen af 1960’erne viste en undersøgelse, at over 
halvdelen af sommerhusene i blåvand var udlejet, og at det 
primært var de nye, lokalt ejede huse, der blev tilbudt på det-
te marked. også her blev der bygget med udlejning for øje.  
15. Palle uhd jepsen & mariann Ploug: op. cit., varde 2006, 
p. 113 og 158f, søren byskov: op. cit., esbjerg 2007, p. 
107ff – citatet hentet p. 111. 
16. til de nævnte 35 millioner overnatninger i kystturisme-
sektoren kom i 1995 yderligere 8 millioner overnatninger i 
andre turistsektorer. statistikbanken.dk, Palle uhd jepsen & 
mariann Ploug: op. cit., varde 2006, p. 157ff, jørgen Han-
sen: op. cit., videncenter for kystturisme 2012, p. 2ff samt 
Den Store Danske Encyklopædi, bd. 19, kbh. 2001, p. 326f. 
i en natur- og miljøpolitisk redegørelse fra miljøministe-
riet opregnes fire punkter, som grundlag for bæredygtig tu-
risme: 1) turistudviklingen skal tage hensyn til naturen og 
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miljøet samt til den lokale kultur; 2) de rekreative værdier i 
sommerhusområderne og den danske sommerhuskultur skal 
bevares; 3) kystområderne skal friholdes fra bebyggelse og 
infrastruktur, som ikke er fuldstændig afhængig af nærhed 
til kysten; og 4) den kystnære turisme skal udvikles kvali-
tetsmæssigt inden for rammerne af eksisterende bygninger 
og infrastruktur (citeret efter Palle uhd jepsen & mariann 
Ploug: op. cit., varde 2006, p. 158).
17. arbejdsmarkedets feriefond, diverse årsberetninger 
samt jørgen Hansen: op. cit., videncenter for kystturisme 
2012, p. 9f. alene i årene 2000-2004 flød knap 330 millio-
ner kroner fra aff ud til oplevelsescentre i form af tilskud 
og lån. lånene skulle naturligvis afdrages, men det tog tid, 
og i 2004 udgjorde aff’s tilgodehavende på lån til oplevel-
sescentre m.v. knap 414 mio. kr., hvoraf en del var lån fra 
1990’erne.
18. danmarks statistik – turisme – diverse årgange samt 
www.statistikbanken.dk. desuden jørgen Hansen: op. cit., 
videncenter for kystturisme 2012, p. 1ff. 
19. brundtland Centret i toftlund, der blev opført 1994-95 
og lukket 1998 er ét eksempel på en sådan attraktion. et 
andet er Han Herred naturcenter i fjerritslev, der på basis 
af en samlet investering på 31 millioner kr. fra eu, aff og 
friluftsrådet, blev åbnet i 1998 og allerede året efter måtte 
have ekstra økonomisk tilskud fra fjerritslev kommune, 
fordi man i det første driftsår kun havde realiseret halvde-
len af det forventede besøgstal. dette center blev lukket i 
2007 og for en pris på 4 millioner kr. afhændet til det lo-
kale menighedsråd til en fremtidig brug som kirkecenter 
(kilder: ing.dk/artikel/brundtland-centret-lukker/8-5-1998, 
tv2nord.dk/artikel/Han-Herred-naturcenter-bliver-kirke-
center/4-12-2007). i en artikel i Dansk Turisme, marts 2000, 
adresserede fiskeri- og søfartsmuseets direktør problemer-
ne på attraktionsmarkedet. artiklen, der havde titlen "for 
mange tvivlsomme attraktioner – et spørgsmål om fyrtårne 
eller lysbøjer – og rødraketter!" efterlyste en egentlig at-
traktionspolitik som grundlag for ikke mindst de hel- eller 
halvoffentlige investeringer på området via eu, aff m.fl. 
20. danmarks turistråd: Den tyske udfordring – analysere-
sultater og anbefalinger, kbh. 2000.

21. jørgen Hansen: op. cit., videncenter for kystturisme 2012, 
p. 1ff. samt rapporterne Kystturismen i Danmark (2012) og 
Kystturisterne i Danmark (2013), som begge findes på hjem-
mesiden for videncenter for kystturisme www.ckt.dk. ifølge 
en artikel under overskriften ”fakta: dansk turisme presset i 
bund” i dagbladet Børsen 26-9-2013 var danmark det eneste 
eu-land med tilbagegang i antallet af udenlandske turister.
22. de opgivne tal er hentet fra www.visitdenmark.dk/over-
natningstal/2011 samt rapporten Turismens økonomiske be-
tydning i Sydvestjylland – Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde 
kommuner, visitdenmark, 2013.
23. afsnittet er skrevet på baggrund af indsigter bibragt 
ved forfatterens medlemskab af bestyrelsen for esbjerg er-
hvervsudvikling, som siden etableringen i 2007 har vareta-
get erhvervs- og turismearbejdet i esbjerg kommune. 

Summary
it was the artists’ preoccupation with depicting landscape 
and daily life in even the most remote corners of denmark 
that began to entice town dwellers to spend the summer in 
the country in the second half of the 1800s. the towns’ poor 
hygiene and the medical profession’s praise of clean air and 
sea bathing acted as a catalyst, and a steadily improving in-
frastructure eased the journey from the towns to the coun-
tryside, where people could enjoy a holiday, a luxury which 
was gaining in popularity in broader sections of the danish 
population in the decades around 1900 in step with an im-
proved national economy.

in the southwest, fanø was the place where tourism first 
sprouted and took root. Public baths and a seaside hotel 
were established on the island as early as around the mid-
1800s. more followed in the next decades, and in the 1890s 
fanø grew – boosted by german capital – to the status of 
an international seaside resort. guests from abroad gradu-
ally also came to blåvand and vejers. in blåvand, Copen-
hageners built holiday homes which, apart from a brief 
summer season, were empty for most of the year. the new 
holiday homes were used more frequently in vejers because 
the owners were often local people. from the beginning, it 
was thus possible in southwest jutland to find some of the 
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characteristics which have since come to characterise den-
mark’s coastal tourism: the mixture of both a danish and an 
international public, with both exclusive and more down-to-
earth approaches to the holiday.

apart from lulls during the two world wars, coastal tour-
ism developed steadily up to the 1950s. the number of holi-
day cottages grew slowly, and the variety of housing stand-
ards grew in step with an increased democratisation of the 
concept of holiday. for those less affluent, camping sites, 
youth hostels and the cooperative travel bureau folke-ferie’s 
holiday towns appeared as alternatives to seaside hotels and 
holiday cottages. a wide variety of choices was already avail-
able when, in 1938, the danish parliament passed an actual 
holiday act which made two weeks’ holiday a legal right.

the Holidays act subsequently extended the above pe-
riod to three weeks in 1952, four weeks in 1972 and five 
weeks in 1979. the weekend concept was also introduced. 
danes gained more leisure time, and the same trend was seen 
in the neighbouring countries as trade and industry began 
to pick up again during the 1950s and 60s. Private motor-
ing and infrastructure increased mobility and made it easier 
to reach the danish coasts. despite increased competition 
from charter tourism, denmark’s coastal tourism exploded. 

at the end of the 1940s, the number of holiday cottages in 
denmark was estimated to be less than 10,000. a mere 30 
years later, the number had increased to about 175,000. to 
this must be added seaside hotels, camping sites, holiday 
centres and youth hostels in addition to an increasing num-
ber of attractions and other offers for holiday makers.

the small southwest jutland coastal towns were one 
of the big growth areas, where engagement in tourism be-
came a welcome alternative to the more limited income to 
be made from traditional business on the coast. the wildly 
growing tourist industry offered, both here and elsewhere, 
good business possibilities, but also the risk of finishing up 
in klondyke-like circumstances. the result was an increased 
organisation of the tourist business and regulation by law. 

Coastal tourism became an important element in a num-
ber of coastal towns’ business economies. at the end of the 
2000s, the number of holiday cottages was about 215,000. 
the cottages were distributed throughout the country, but 
there were marked differences in their uses. in 2011, a third 
of all tourist overnight stays in denmark were in the south-
ern denmark region, where varde and fanø in particular 
helped to increase the tourist-generated growth in value and 
employment.

Hotel Kongen af Danmark ved Fanø Bad, 1970’erne. Foto: 
Nordby Sognearkiv.

Sommervillaer ved Fanø Bad omkring 1930. Postkort: Nordby 
Sognearkiv.
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the situation for denmark’s coastal tourism was not, 
however, as good as it had been. the number of customers 
peaked in the early 1990s, when the berlin Wall fell and the 
war in ex-Yugoslavia sent an extraordinarily large number 
of tourists to denmark’s coasts. the result was new initia-
tives and more players in danish coastal tourism. but the 
tourist flows have since turned again, and the big german 

market in particular looked elsewhere, where a gradually 
globalised tourist market was competitive in quality and 
price. the western world’s financial crisis from the end of 
the 2000s did not improve the situation. on the contrary, it 
was clear in denmark’s coastal tourism that more players 
were sharing fewer tourists, and in the mid-2010s, the road 
out of this miserable situation had not yet been found.

Ferieliv på vestkysten, 1970’erne. Foto: Svend Tougaard.
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En pukkelhval springer fri af vandet ud for Høruphav d. 12/7 2014. Netop denne adfærd, kaldet breaching, er karakteristisk for pukkel-
hvaler. Foto: Søren Bomholt.
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Pukkelhvaler i Østersøen anno 2014

Af Carl Chr. Kinze & Lasse Fast Jensen

Pukkelhvalen er velkendt for sin sang og for sine akroba-
tiske spring. Normalt må man opsøge fjerne himmelstrøg, 
hvis man ønsker at opleve pukkelhvaler, for eksempel Grøn-
land om sommeren og Caribien om vinteren. I 2014 behø-
vede man imidlertid slet ikke at drage udenlands for at få 
de mest spektakulære oplevelser med pukkelhvaler. I denne 
artikel beskrives flere pukkelhvalers færden i danske og til-
stødende udenlandske østersøfarvande i sommeren og efter-
året 2014 på baggrund af indberetninger fra offentligheden 
til hjemmesiden hvaler.dk og Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Observationer af pukkelhvaler i 2014
øjensynlig allerede 24/6 2014 blev en større hval observe-
ret i det nordlige øresund fra færgen mellem Helsingør og 
Helsingborg, og 27/6 blev der efter al sandsynlighed set en 
pukkelhval ud for darwolo ved den polske østersøkyst. det 
er dog først 6/7, at man for alvor bliver opmærksom på puk-
kelhvalerne, da to pukkelhvaler, en mor og en unge, obser-
veres i Hjelm bugt ved møn. allerede dagen efter er hva-
lerne kommet til flensborg fjord. de observeres først ved 
fallshöft på sydøstkysten af halvøen angel ved indgangen 
til flensborg fjord, og siden også i selve fjorden ud for gel-
ting og i vemmingbund. 10/7 observeres en eller to hvaler 
atter ved møn, denne gang i grønsund. dagen inden, 9/7, 
skulle der være set en større hval ud for Helsinki i finland. 
det er usandsynligt, at det samme individ i løbet af blot et 
døgn skulle have bevæget sig fra Helsinki til møn, hvilket 
er en strækning på mindst 950 km. Pukkelhvaler bevæger 
sig typisk med en hastighed på mellem 4,8 og 14 km/t, med 
mor-unge par tilhørende den lavere ende. en forsigtig bereg-

ning af parret i de danske farvande viste en gennemsnitlig 
hastighed på 6,3 km/t. der er derfor med al sandsynlighed 
tale om et tredje individ, hvis observationen ved Helsinki er 
korrekt.

11/7 observeres en pukkelhval angiveligt ”ved kiel”. 
observationen stammer fra en avisomtale, men da det ikke 
har været muligt at spore observatøren kan observationen 
ikke stedfæstes nærmere. alligevel passer det udmærket 
med hvalernes vandring, idet den ene af hvalerne dukker op 
ud for Høruphav i den ydre del af flensborg fjord 12/7. den 
anden af de to hvaler observeres 15/7 ved Hjarnø i den ydre 
del af Horsens fjord, og samme dag ses hvalen/hvalerne 
også i snævringen mellem den gamle og ny lillebæltsbro. 

17/7 ses en pukkelhval flere gange ud for bogense havn, 
og dagen efter observeres hvalen atter i snævringen, hvor-
fra den svømmer syd over til aarøsund. Her ses den også 
19/7. dagen efter ses hvalen både ved dyvig og den ydre 
del af aabenraa fjord og helt inde i bunden af fjorden ved 
enstedværket. 21/7 tager den tilsyneladende en afstikker ud 
i lillebælt og observeres ved lyø, men 22/7 er den tilbage i 
aabenraa fjord helt inde ved enstedværket. 23/7 opholder 
mor og unge sig tilsyneladende i aabenraa fjord hele dagen, 
mens de dagen efter atter bevæger sig mod nord, idet de ses 
ved barsø. 25/7 observeres de syd for fænø, og dagen efter 
er de atter tilbage i snævringen. de følgende tre dage ses 
de i havområdet syd for fænø og i snævringen. 31/7 sætter 
den atter kursen mod syd og observeres blandt andet syd for 
brandsø og dagen efter ud for assens og i fænøsund.

først 4/8 observeres hvalen igen, denne gang fra svend-
borg sund, og 6/8 ses den mellem falster og den tyske øster-
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søkyst ved Zingst. endelig er der 9/8 en observation fra fårö 
nord for gotland, hvorefter der går helt frem til 31/10, før 
en hval ses ud for den nordlige del af den tyske ø rügen. 
Herefter forsvinder hvalerne tilsyneladende ud af østersøen 
og de indre danske farvande.

ud fra de mange observationer har der som minimum 
været to forskellige hvaler i farvandene. billeder har afslø-
ret, at der var tale om et mor-unge par, der har fulgtes ad, 
men også fra tid til anden har svømmet hver for sig. obser-
vationen fra Helsinki i finland er lidt af et mysterium, og 
det kan ikke afvises, at der ikke har været tale om en hval. 
i finland udbrød der således en hed diskussion om obser-

vationens rigtighed. men hvis der vitterligt er tale om en 
pukkelhval, vil der sandsynligvis have befundet sig tre puk-
kelhvaler i østersøen og de indre danske farvande.

Pukkelhvalerne udviste en for arten almindelig adfærd. 
de steder, hvor farvandene var dybe nok til dykning, viste 
pukkelhvalerne deres karakteristiske halefinne og ligeledes 
sås kraftspring ud af vandet. Pukkelhvalerne har formo-
dentlig også taget føde til sig. i østersøen og indre danske 
farvande er der nemlig rigelige forekomster af stimefisk i 
passende koncentrationer, og hvalerne udviste til tider hvi-
leadfærd, kaldet logging. denne adfærd følger ofte efter, at 
hvalen har søgt føde.

Observationer af pukkelhvaler i Østersøen 2014.
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Fotoidentifikation
undersiden af pukkelhvalens halefinne især, men også ken-
detegn på ryggen kan hjælpe til med at identificere de enkel-
te individer1. Halefinnebilleder af de to individer, der med 
sikkerhed gennem længere tid blev observeret i de danske 
farvande har ikke kunnet matches med de store nordatlanti-
ske kataloger, der rummer over 8.000 kendte hvaler. disse 
individer var altså ikke kendt i forvejen, og de er følgelig 
blevet tilføjet katalogerne med deres egne numre, så de 
fremover kan genkendes.
 en forklaring på, at de to pukkelhvaler ikke var kendt i 
forvejen, kunne være, at de måske ikke kom fra Caribien, 
men i stedet de kap verdiske øer ud for den afrikanske atlan-
terhavskyst. Her har der først i de senere år været rapporteret 
om større forekomster og mulig yngleaktivitet. Havområdet 
ud for kap verde er faktisk et gammelt fangstområde for 
pukkelhvaler, men hvalerne herfra blev sandsynligvis totalt 

udryddede2. det er tilsyneladende først nu, hvor pukkelhval-
bestanden i nordatlanten har nået sin fordums størrelse, at 
dette område atter er taget i anvendelse.

Tidligere observationer af pukkelhvaler
Pukkelhvalen er dokumenteret fra østersøen og de indre 
danske farvande som knoglefund lige siden stenalderen, 
f.eks. fra søborg slotsruin ved gilleleje, dateret til en C14 
alder på små 7000 år3. et næsten komplet skelet i den in-
derste inddæmmede del af gamborg fjord4 i det nordlige 
lillebælt kunne måske hidrøre fra en fordums hvaljagt. Hi-
storiske kilder omtaler fund helt tilbage til år 15785. nogle 
fund, der oprindeligt blev identificeret som værende puk-
kelhval har dog siden vist sig i stedet at være nordkaper og 
mere sensationelt fra 1709 en atlantisk gråhval6. besøg af 
pukkelhvaler i østersøen er altså ikke noget nyt fænomen.

Pukkelhvaler er stort set observeret i alle årets måneder, 

En af pukkelhvalerne dykker ud for Vemmingbund på nordsiden af Flensborg Fjord. Undersiden af pukkelhvalens halefinne er som et fin-
geraftryk og kan benyttes til at genkende individer. Ingen af de to pukkelhvaler, der befandt sig i dansk farvand i løbet af sommeren 2014 
var kendt i forvejen. Foto: Mark Yeoman.
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og ganske få individer er tilsyneladende omkommet under 
deres ophold i østersøen og de indre danske farvande. Puk-
kelhvaler opholder sig tit på lavere vand og færdes derfor 
også ofte langs kysterne. regulære strandinger på grund af 
orienteringssvigt forekommer af samme grund næsten ikke. 

spørgsmålet er, om pukkelhvalerne er blevet hyppigere 
nu, eller om folk er blevet dygtigere til at spotte dem. svaret 
er nok en blanding af begge. de bedst dokumenterede puk-
kelhvalforekomster er fra sommermånederne i de indre dan-
ske farvande (tabel 1). en nærliggende forklaring på dette er 
den store tæthed af sejlbåde, der befinder sig i dette område 
på den tid af året. kommer man længere ind i østersøen og 
uden for sejlersæsonen, er opdagelsesprocenten meget lavere.

På trods af dette har vi efterhånden fået et ret godt ind-
blik i pukkelhvalernes færden under deres besøg i østersø-
en. men der er også hele tiden overraskelser. indtil 2014 gik 
vi ud fra, at det primært var yngre og enlige individer, men 

med 2014 observationerne må vi erkende, at det også kan 
være mor-unge-par og måske helt op til tre hvaler samtidigt. 
de seneste 10-15 års pukkelhvalforekomster i østersøen har 
ofte involveret en tur rundt i hele østersøen, men der er også 
eksempler på hvaler, der har taget en mindre tur uden besøg 
af den botniske og finske Havbugt.

Pukkelhvalerne er i de senere år blevet mere og mere 
almindelige i hele nordsøen og de tilstødende havområder, 
heriblandt skagerrak og oslo fjorden. langs den engelske 
og skotske nordsøkyst er der set pukkelhvaler rimelig hyp-
pigt siden år 2003. f.eks. svømmede der 15/2 2003 en ca. 13 
m lang pukkelhval ind i firth of forth. ved den nederlandske 
og belgiske kyst er pukkelhvalobservationer efterhånden så 
hyppige, at den sydlige nordsø nu kan regnes som en del 
af artens naturlige udbredelsesområde. det er derfor heller 
ikke utænkeligt, at pukkelhvaler i danske farvande fremover 
vil forekomme hyppigere end tidligere. 

Strandet pukkelhval fra 1620 ved byen Kamień Pomorski ved den poske kyst.
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Pukkelhvalens omskiftelige videnskabelige navn

samtlige kendte dyrearter har et videnskabeligt navn, som de 
har de fået, da de for første gang blev videnskabeligt beskrevet. 
videnskabelige beskrivelser i nutidig forstand findes imidlertid 
kun siden 1758, da den svenske naturforsker Carl von linné 
opfandt den to-ledede latinske dyrenavngivning eller ”binære 
zoologiske nomenklatur” bestående af et slægtsnavn skrevet 
med stort begyndelsesbogstav og et artsnavn skrevet med småt. 

navngivningen skal være entydig, dvs. at der ikke må være 
to dyr, der har samme videnskabelige navn, og det er det først 
publicerede (ældste til rådighed stående) navn fra og med lin-
né 1758, der har gyldighed. teoretisk burde det derfor aldrig 
være svært at finde det rette videnskabelige navn, men i praksis 
har det ofte voldt store problemer med at finde det. samme 
art kan være beskrevet flere gange endda fra samme lokalitet 
eller måske fra flere forskellige lokaliteter. beskrivelsen skal 
være publiceret og mangfoldiggjort, men behøver ikke at være 
affattet på et bestemt sprog, dog skal det videnskabelige navn 
altid være på latin. de nuværende regler for navngivningen 
blev ikke til samtidig med linné, men først over hundrede år 
senere.  den ældste beskrivelse kan derfor findes i mere el-
ler mindre obskure tidskrifter eller bogværker og være blevet 
overset. 

endvidere kan flere arter have fået samme videnskabelige 
navn. Her gælder så, at det gyldige navn tilhører den art, der 
først er blevet benævnt med det. navnet er hermed ugyldigt for 
alle andre arter, man siger, at det er ”optaget”, og det gælder 
selv, hvis artsnavnet sidenhen erstattes af et tidligere navn. 

På grund af alle disse forhold har det derfor været nød-
vendigt flere gange at revidere pukkelhvalens videnskabelige 
navn. linné beskriver i 1758 tre finnede bardehvalarter (med 
en finne på ryggen) – heraf navnet finhvaler: Balaena phy-
salus, Balaena boops og Balaena musculus. det er svært at 
matche linnés ret knappe beskrivelser med de nulevende arter, 
men en grundig granskning af linnés kilder i 1898 gjorde den 
amerikanske zoolog fredrick W. true i stand til at identificere 
B. physalus og B. boops som finhvalen (i dag balaenoptera 
physalus) og B. musculus som blåhvalen (i dag Balaenoptera 
musculus). 

med andre ord: linné beskrev ikke pukkelhvalen, men det 
gjorde otto fabricius så i 1780 i sit værk Fauna Groenlandica, 

hvor pukkelhvalens kendetegn entydigt anføres, hvorfor puk-
kelhvalen ofte findes omtalt som Megaptera boops (fabricius, 
1780)9 i den videnskabelige litteratur. fabricius bruger imid-
lertid linnés navn Balaena boops, der jo allerede er optaget af 
en anden art, nemlig finhvalen (= Balaena boops, l. 1758) og 
derfor efter reglerne ikke må bruges. 

det betyder så, at det næst-tidligste navn bør gælde, og det 
troede man indtil 1932 var franskmanden bonnaterres navn 
Balaena nodosa fra 1789. derfor omdøbtes pukkelhvalen til 
Megaptera nodosa (bonnaterre 1789)10.

i 1932 havde amerikaneren kelogg fundet ud af, at der fak-
tisk fandtes en tidligere beskrivelse af pukkelhvalen fra 1781: 
tyskeren borowski giver gode artskendetegn af pukkelhvalen 
med henvisning til franskmanden brissons beskrivelse fra 
1756 af et individ fra new england. brissons værk har ingen 
gyldighed – det er publiceret før 1758, men det har borowskis 
navn. derfor hedder pukkelhvalen i dag Megaptera novaeang-
liae (borowski 1781)11.

for at tilgodese muligheden for at de europæiske og de nord-
amerikanske pukkelhvaler var artsforskellige, blev de euro-
pæiske individer en overgang benævnt Megaptera longimana 
(rudolphi, 1829)12 efter et individ, der i 1824 strandede i mun-
dingen af elben.

den engelske zoolog john edward gray placerede i 1846 
pukkelhvalen i sin egen slægt Megaptera, mens hans danske 
kollega daniel frederik eschricht prægede navnet Kyphoba-
laina.

Gouache af pukkelhval, Eckernförde 1766.
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Hvaler og citizen science
naturhistoriske museer har siden tidernes morgen nydt godt 
af borgerhenvendelser om naturforhold. i dag har denne ak-
tivitet fået betegnelsen citizen science eller borgerforskning.

at det overhovedet har kunnet lade sig gøre at følge hva-
lerne fra 2014 så tæt, skyldes de mange dygtige observatører 
og fotografer blandt sejlere og mennesker langs strandene 
og herudover et tæt internationalt samarbejde rundt omkring 
østersøen. fiskeri- og søfartsmuseet i esbjerg og Zoologisk 
museum i københavn gennemførte i årene 2000-2003 et ci-
tizen science projekt under navnet ”fokus på hvaler i dan-
mark” og oprettede i denne forbindelse hjemmesiden www.
hvaler.dk, der nu drives som en selvstændig hjemmeside. fi-
skeri- og søfartsmuseet og hvaler.dk modtager fortsat gerne 
oplysninger om observationer af hvaler i danske farvande. 

Taksigelser
en stor tak til personer, der har indberettet deres observatio-
ner af havpattedyr i danske farvande til fiskeri- og søfarts-
museet og www.hvaler.dk.
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De nordatlantiske pukkelhvaler
Pukkelhvalen har været kendt for mennesket lige fra de tidlig-
ste tider, idet den gerne opholdt sig tæt ved kysten og var både 
langsom og fed nok til, at den kunne jages og flyde i overfladen.

Pukkelhvaler beskrives i løbet af første tredjedel af 1800-tal-
let fra flere lokaliteter i nordsøen. rudolphi omtaler i 1832 en 
stranding fra 1824 ved elbens munding7, og johnston (1831) 
beskriver yderligere en stranding fra den engelske nordsøkyst 
nogle år senere8. Pukkelhvalerne var sandsynligvis sjældne i 
disse farvande, idet den næste omtale af en pukkelhval først 
dukker op i 1883. det var den såkaldte tay hval – opkaldt efter 
den flodmunding, der blev dens endeligt. den blev en stor pub-
likumsmagnet, og der blev endda skrevet et digt om den med 
titlen ”the famous tay whale”. i 1905 strander en pukkelhval 
ved lønstrup på den jyske vestkyst.

Pukkelhvalerne forekom langt hyppigere i det høje nord, bl.a. 
ved grønland. den danske zoolog daniel frederik eschricht 
beskæftigede sig intensivt med de grønlandske pukkelhvaler i 
sine klassiske afhandlinger om hvaldyrene fra 1845-49. Puk-
kelhvalen blev jaget intensivt for dens spæk, kød og barder helt 
tilbage fra det 17. århundrede. den omfattende jagt førte til 
at bestanden faldt til blot 10 % af sin tidligere størrelse. Puk-
kelhvalfangsten i nordatlanten stoppede først helt i 1966, men 
grønland tildeles dog fortsat en vis kvote som såkaldt ”oprin-
delig” fangst. ophøret af den intensive jagt har betydet at be-
standene af pukkelhvaler er i vækst, og den samlede bestand i 
nordatlanten tæller i dag over 12.000 dyr.

Pukkelhval fundet ved Lønstrup den 2. september 1905. Hvalen 
var en hun og målte 25 danske fod (786 cm). Foto: Kirstine Lund.
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Summary
in 2014, two humpback whales (Megaptera novaeangliae), 
a mother and her calf, were regularly observed in the inner 
danish waters and the baltic throughout summer and au-
tumn. a third whale was apparently observed near Helsinki, 
finland, only one day before one or two humpback whales 
were observed near the danish island of møn. Covering a dis-
tance of more than 950 km in just one day is highly unlikely 
given known cruising speeds of humpback whales (between 
4.8 and 14 km/h). Hence, if the observation in Helsinki is cor-
rect, there must have been three humpback whales present.

neither of the two humpback whales was registered in the 
photo identification catalogue containing more than 8,000 in-
dividuals from the north atlantic. the two whales may have 
come from the Cape verde islands, where the population has 
been increasing in recent years. north atlantic humpback 
whale stocks have generally experienced a substantial recov-
ery, and the species has also become more abundant in adja-
cent north sea waters, and it might thus also be expected to 
occur more commonly in danish waters in the future. 

the observations of the humpback whales were reported 
by local sailors and people at the beaches to the fisheries 
and maritime museum and the website www.hvaler.dk. the 
involvement of the public in collecting information on the 
occurrence and behaviour of marine mammals, termed citi-
zen science, is a suitable and low-cost way of data harvest-
ing which at the same time serves to increase public aware-
ness of marine mammals.

År j f m a m j j a s o n d

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tabel 1. Månedlig fordeling af observationer af pukkelhvaler i 
danske farvande. De fleste observationer gøres i sommerhalvåret.
Grøn afgiver observation af pukkelhval, med rød angiver stran-
ding af pukkelhval.
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Når store hvaler som for eksempel kaskelotter strander, er det vigtigt at få dem sikret fra havets brænding – det kræver hjælp fra tunge 
maskiner. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.

140



Hvaler på afveje  
Særudstilling om hvalstrandinger i Danmark gennem tiderne 

Af Charlotte Bie Thøstesen

I efteråret 2014 åbnede særudstillingen ”Hvaler på Afveje – 
Hvalstrandinger i Danmark gennem tiderne” på Fiskeri- og 
Søfartsmuseet. Udstillingen kan ses på museet frem til medio 
2016. Anledningen til særudstillingen var muligheden for at 
udstille skeletterne fra en vågehval og en grindehval, som 
begge strandede sommeren 2012. Formålet med udstillingens 
var at give museets gæster et indblik i hvalstrandinger i Dan-
mark gennem tiderne – herunder overblik over antal og ar-
ter. Herudover skulle udstillingen fortælle, hvad der sker, når 
hvaler strander i Danmark – og hvordan pressen har dækket 
hvalstrandinger gennem tiderne. Da ”Hvaler på Afveje –  
hvalstrandinger i Danmark gennem tiderne” er etableret som 
en tidsbegrænset særudstilling, er formålet med denne artikel 
at fastholde udstillingens oplysninger og historier. 

Hvalskeletter som blikfang
et af fiskeri- og søfartsmuseet særlige arbejdsområder 
inden for naturhistorie er havpattedyr i danske farvande. 
Herunder hører hvaler, og museets forskningsarbejde med 
hvaler har gennem årene udmøntet sig i flere særudstillinger 
om disse interessante dyr, der fascinerer mange mennesker. 
i efteråret 2014 åbnede særudstillingen ”Hvaler på Afveje 
– Hvalstrandinger i Danmark gennem tiderne”. idéen til 
denne særudstilling kom i sommeren 2012, hvor både en 
langluffet grind (Globicephala melas) og en vågehval (Bala-
enoptera acutorostrata) strandede i danmark. et ønske om 
at udstille skeletterne fra de to strandede hvaler satte tanker 
i gang om at skabe en udstilling, hvor omdrejningspunktet 
var hvalstrandinger i danmark, og hvor de to hvalskeletter 
skulle have en central rolle som udstillingens blikfang. 

det er ønsket, at publikum gennem udstillingen kan opnå 
en forståelse af, hvor mange hvaler der strander i danmark, 
hvor stor mangfoldigheden er blandt de strandede hvaler, og 
hvordan pressen gennem tiderne har dækket hvalstrandinger 
langs vore kyster. 

To strandede hvaler i 2012 
i sommeren 2012 strandede to levende hvaler i danmark. den 
ene var en langluffet grindehval (Globicephala melas), som 
strandede i as vig ved juelsminde. den anden var en vågehval 
(Balaenoptera acutorostrata), som strandede på skallingen ved 
blåvandshuk. 

den langluffede grind strandede levende i as vig om efter-
middagen 17/7 2012 og døde kort tid efter. grindehvalen blev 
obduceret og skeletteret den efterfølgende dag. den godt fire 
meter lange grindehval var en han på bare 680 kg. Årsagen til 
grindehvalens stranding er uvis, men skyldes antagelig, at grin-
dehvalen var afmagret og led af lungebetændelse samt betæn-
delse i huden. grindehvalen er en mellemstor tandhval, som 
af og til besøger de danske farvande. voksne grindehvaler kan 
blive op til seks meter lange og veje op til 3,5 tons. grindehva-
lens føde består primært af blæksprutter og stimefisk1.  

vågehvalen strandede levende på skallingen sent om aftenen 
18/8 2012 og blev tidligt næste morgen fundet død. Hvalen blev 
efterfølgende bugseret til fiskeri- og søfartsmuseet, hvor den 
blev obduceret og skeletteret. vågehvalen på godt syv og en 
halv meter var en han og vejede kun 3.330 kg. der var tale 
om en afmagret hval inficeret med parasitter, men gåden om, 
hvorfor vågehvalen var svækket, blev aldrig løst. vågehval er 
den mest almindelige bardehval i danmark. voksne vågehvaler 
kan blive ti meter lange og veje op til ti ton. vågehvalernes føde 
består af fisk og små krebsdyr2.
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Hvad sker der, når hvaler strander 
ved Danmarks kyster?
når hvaler strander i danmark, rykker beredskabet for Hav-
pattedyr ud. beredskabet er et samarbejde mellem natursty-
relsen, statens naturhistoriske museum – Zoologisk muse-
um, dtu veterinærinstituttet og fiskeri- og søfartsmuseet3.

en vigtig del af beredskabets arbejde er at indsamle 
vævsprøver fra de strandede hvaler samt at foretage en vi-
denskabelig opmåling af hvalerne. vævsprøver og opmålin-
ger bliver sidenhen anvendt i forskningsprojekter. 

inden de strandede hvaler bliver parteret, får interessere-
de forskere mulighed for at studere dem. samtidig forsøger 
beredskabets dyrlæger at finde frem til en døds- og stran-
dingsårsag. til slut bliver hvalskeletterne renset for kød og 
fedt, så de kan bevares til eftertiden i museernes samlinger.

1. Kaskelotternes underkæber saves af og sikres, da man tidli-
gere har oplevet, at hvalernes tænder er yndede souvenirs. Foto: 
Fiskeri- og Søfartsmuseet.

2. Dyrlæger fra Beredskabet for Havpattedyr indsamler prøver, 
som analyseres for om muligt at fastslå en døds- og strandingsår-
sag. Foto: Jørgen Hilmer Hansen.

3. Når hvaler strander, studeres dyr og detaljer. Forskere får rig 
mulighed for at studere detaljer, der normalt ikke er adgang til. 
Strandinger af helt friske dyr, som de to kaskelotter, er sjældne. 
Det er derfor vigtigt at få så meget viden som muligt, når det sker. 
Foto: Jørgen Hilmer Hansen.

4. Når hvaler strander, skal skeletterne skæres fri for at alt væv. 
Ved hjælp af maskiner og skarpe knive skrælles spæklaget af de 
store kaskelotter. Foto: Maria Iversen.

5. Det tog tre dage at skære kaskelotternes skeletter fri for væv. 
Foto: Jørgen Hilmer Hansen.

6. Skeletdelene samles i containere og transporteres til Statens 
Naturhistoriske Museum – Zoologisk Museum for den endelige 
afrensning. Afrensningen foregår ved, at knoglerne opbevares i 
vand ved cirka 40 °C, hvorved rester af væv rådner og let kan 
fjernes. Foto: Jørgen Hilmer Hansen.
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sidst beredskabet for Havpattedyr var samlet til en stor 
opgave var i februar 2014, hvor to kaskelotter (Physeter ma-
crocephalus) strandede ved Henne strand. fotografierne fra 
denne begivehed dokumenterer ganske glimrende bered-
skabets arbejde. 

Hvalstrandinger i Danmark fra 1901 til 2014
strandinger af hvaler er opsigtsvækkende hændelser, som 
ofte fanger menneskers interesse, og derfor er hvalstrandinger 
også blevet dokumenteret af mennesker gennem flere år-
hundreder. de tidligste dokumentationer af hvaler i dan-
mark er eksempelvis fundet ved arkæologiske udgravninger. 
fundene kan tidsfæstes helt tilbage til sidste istid4. skrevne 
kilder omhandlende hvalstrandinger i danmark kan findes 
i landets arkiver, blandt andet i aviser, fiskerijournaler og 
publikationer med videnskabelige tegninger. skeletter fra de 
strandede hvaler eller dele heraf er blandt andet at finde i 
naturhistoriske samlinger på landets museer, hvor de bevares 
for eftertiden5.

siden 1978 er hvalstrandinger i danmark blevet syste-
matisk registreret, og siden 1991 er det beredskabet for 
Havpattedyr, som blev omtalt i foregående afsnit, der har 
stået for registreringerne af strandede hvaler i danmark. 

i samarbejde med zoolog, ph.d. Carl Christian kinze og 
med brug af databasemateriale fra beredskabet for Havpat-
tedyr, er det lykkedes at stykke et kortmateriale sammen, 
som viser hvalstrandingerne i danmark fra 1901-2014. 
kortene viser både antallet af hvalstrandinger i danmark og 
strandingslokaliteterne for de enkelte hvaler. 

fra 1901 og til og med 2014 er der strandet 22 forskel-
lige hvalarter i danmark af verdens i alt godt 80 forskel-
lige arter. kun to af disse, marsvin (Phocoena phocoena) 
og hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris), betragtes som 
hjemmehørende arter. 

marsvinet er den mest almindelige hval i danmark, og 
den yngler i danske farvande. der er tale om en lille hval, 
der typisk bliver mellem godt én og knap to meter lang6. 
Hvert år strander der mange marsvin langs de danske kyster. 
i 2013 blev der eksempelvis indberettet 137 strandede mar-
svin til beredskabet for Havpattedyr.  

5
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1. Mindre tandhvaler strandet i Danmark i perioden 1901-2014 – 
antal og strandingslokalitet.

2. Større tandhvaler strandet i Danmark i perioden 1901-2014 – 
antal og strandingslokalitet.

3. Kaskelothvaler strandet i Danmark i perioden 1901-2014 – 
antal og strandingslokalitet. 

4. Bardehvaler (vågehvaler undtaget) strandet i Danmark i perio-
den 1901-2014 – antal og strandingslokalitet.

5. Vågehvaler strandet i Danmark i perioden 1901-2014 – antal 
og strandingslokalitet. 

6. Marsvin og hvidnæser strandet i Danmark 2013 – antal og 
strandingslokalitet.

Illustrationer: Niels Knudsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet. 
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Hvidnæsen forekommer ganske hyppigt i den danske del 
af nordsøen og i skagerrak samt af og til i de indre danske 
farvande. der er tale om en delfinart, som kan blive op til tre 
meter lang7. Hvert år bliver der indberettet adskillige stran-
dede hvidnæser til beredskabet for Havpattedyr. i 2013 lød 
tallet på otte hvidnæser. 

brydeshvalen (Balaenoptera brydei) hører i forhold til 
marsvinet og hvidnæsen til i en helt anden kategori af meget 
sjældne hvalarter i danmark. brydeshvalen er kun én gang 
konstateret i danske farvande. det var 1/9 2000, hvor der 
strandede en brydeshval ved kyndbyværket, Hornsherred8. 
brydeshvalen er en oceanisk subtropisk hval, og udover 
brydeshvalen fra kyndbyværket er der, i følge registrerin-
ger i europa, kun strandet én i england samt én i belgien. 
de pågældende hvaler blev på strandingstidspunktet fejlbe-
stemt som værende sejhvaler (Balaenoptera borealis)9. 

desuden er to ”nye” hvalarter for nyligt blevet opdaget 
af Carl Christian kinze i forbindelse med granskningen af 
gamle danske aviser10. der er tale om en dværgspækhugger 
(Feresa attenuata) fra kolding Havn fra 1944 samt en nar-
hval (Mondon monoceros) fra isefjord fra 1960. begge arter 
er, ligesom brydeshvalen, de eneste af deres slags observe-
ret i danmark. dværgspækhuggeren blev i første omgang 
fejlbestemt som en hvidnæse, og narhvalen var aldrig blevet 
artsbestemt11. dværgspækhuggeren opholder sig normalt i 
subtropisk-tropisk farvand12, mens narhvalen modsat er en 
højarktisk hval. begge hvaler har derfor været på et sjældent 
strejftog i dansk farvand13. 

Hvalstrandinger skaber nyhedshistorier
Hvalstrandinger er opsigtsvækkende og har altid trukket 
overskrifter i aviserne. 

den ældste nedskrevne beretning om en hvalstranding, 
der præsenteres i særudstillingen, er: ”Aftegningen Om dend 
Store Hvalfisk, som er død opdreven ved det Gammel Ama-
ger den 17. Juli 1725” fra 172514. beretningen er nedskrevet 
som en vise, og visen ledsages af en tegning, hvor fanta-
sien umiddelbart har fået frit løb, da hvalen mere ligner en 
fisk end en hval. Hvilken hvalart denne tegning skal vise, 
er derfor uvist. læseren bliver dog oplyst om ”hvalfiskens” 

længde, som lyder på hele 37 alen, hvilket svarer til en 
længde på lige over 23 meter. såfremt længdemålet for den-
ne hval er pålideligt, er det ud fra blot ”hvalfiskens” længde 
muligt at udelukke de fleste hvalarter, da kun finhval (Ba-
laenoptera physalus) og blåhval (Balaenoptera musculus) 
kan blive 23 meter eller derover. som Carl Christian kinze 
skriver i artiklen ”Hvalfund i Arkiverne”, så er ”hvalfisken” 
givetvis blevet målt i en kurve henover ryggen. nutidens 
hvallængder er givet i stangmål, og derfor ville ”hvalfisken” 
sandsynligvis være nogle meter kortere end beskrevet i vi-
sen15. derfor kan der muligvis også være tale om en kaske-
lot, hvor hannerne kan blive op til 19 meter lange16. dog 
bemærker Carl Christian kinze, at visen nævner, at munden 
i ”runden” er ti alen – cirka seks meter. de buede kæber hos 
bardehvaler kan godt nå seks meter i længden, og derfor er 
der antagelig ikke tale om en kaskelot, da kæberne hos disse 
hvaler hverken er buede eller så lange17.   

i 1931 strandede der en 24,5 meter lang blåhval hun ved 
Årøsund. i danmark er der gennem tiderne kun strandet tre 
blåhvaler. ud over den omtalte blåhval fra Årøsund er der 
tale om en blåhval strandet i 1907 ved børsmose strand samt 
en blåhval strandet ved spirbakken nær skagen i 193618. 
blåhvaler kan blive op til 28 meter og veje hele 150 ton19, 
og derfor er blåhvalen uden sammenligning jordens største 
dyr. selv ikke fortidens dinosaurer kan måle sig med den. 
en sådan stranding skaber derfor en masse røre, og selv den 
danske forfatter johannes v. jensen (1873-1950) var optaget 
af blåhvalstrandingen ved Årøsund og skrev digtet ”Hvalen 
og de Haderslev-Fiskere”, som blev udgivet i Politikken. 
digtet var en protest mod aflivningsmetoden af hvalen20: 

”Det kostede Hvalen Besvær om at forgaa,
et Døgn om at dø; deres Knive var smaa”21 

det er ikke usædvanligt, at hvaler er levende, når de stran-
der på kystens lave vand. oftest strander hvaler udmagrede 
og svækkede som følge af sygdom eller skader22. tilbage i 
tiden forsøgtes hvalerne aflivet hvilket ofte kunne tage læn-
gere tid, som beskrevet i johannes v. jensens digt ”Hvalen 
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1. ”Aftegning om dend store Hvalfisk, som er død og drevet i land 
ved Gammel Amager den 17. juli 1725”. Venligst affotograferet 
af Det Kongelige Bibliotek.  2. ”Holbæk, den 27. April.”, Holbæk 
Amts Avis den 27. april 1863. Venligst affotograferet af Holbæk 
Stadsarkiv.  3. ”Hvalen”,Vejle Social-Demokrat den 6. april 1905. 
Venligst affotograferet af Vejle Stadsarkiv.  4. ”Hvalen og de 
Haderslev-Fiskere” digt af Johannes V. Jensen om blåhvalen, der 
strandede ved Årøsund i 1931. Politiken den 14. december 1931. 
Venligst affotograferet af Avisreproduktion v. Statens Avissamling 
– Statsbiblioteket Aarhus.
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”Hvalen fik ikke 
fred til at dø”. 

Jyske Vestkysten 
d. 17. juni 2010. 

Tekst: RB. 
Foto: SCANPIX.
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og de Haderslev-Fiskere” samt i artiklen om den langluffede 
grind, der strandede levende i lammefjorden i april 1863: 

”Ved efter megen anstrengelse at anbringe en Brøndsøger23 
i Luftrøret, som findes ovenpaa Hovedet, fik man den endelig 
dræbt, efter at først flere forgjæves Forsøg vare gjorte her-
paa ved skud i Hovedet”24

det modsatte var tilfældet med finhvalen, der strandede i 
vejle fjord i 2010, hvor det blev besluttet, at den store hval 
skulle dø en naturlig død, da det i den pågældende situation 
blev vurderet som den mest humane løsning25. retningslin-
jerne for, hvordan en strandingssituation gribes an, findes 
i ”beredskabsplanen for Havpattedyr, strandingsberedska-
bet”26, hvori det også anbefales, at hvaler med en længde 
på over otte meter overlades til en naturlig død uden men-
neskelig indblanding.

den store interesse, som strandede hvaler skaber blandt 
den danske befolkning, har gennem tiderne været en ind-
bringende forretning for de bjærgningsmænd, der bragte de 
strandede hvaler i land. i 1905 strandede en finhval i vejle 
fjord. i avisartiklen ”Hvalen” fra 1905 fortælles det, at hva-
len skal præpareres og udstoppes, så den kan blive fragtet 
til berlin, hvor den skal udstilles27. først blev finhvalen dog 
udstillet i vejle, hvor det kostede 50 øre for voksne og 25 øre 
for børn at komme ind og se hvalen28.

kaskelotten er verdens største tandhval. med jævne 
mellemrum strander kaskelotter i danmark. især 1996 og 
1997 trak kaskelotstrandingerne overskrifter. Her strandede 
nemlig flokke på henholdsvis 16 og 13 kaskelotter på va-
dehavsøen rømø. disse strandinger vakte ikke kun opsigt 
blandt den danske befolkning, men også blandt forskere i 
ind- og udland. det er ikke hver dag, at friske eksemplarer 
af disse kæmpe hvaler strander, og det giver mulighed for at 
få ny viden.

”Faxen har ikke stået stille. Vi har fået seriøse henvendel-
ser fra Holland, Belgien og Tyskland. Videnskabsmændene 
ønsker at få øjne, tænder og skeletdele til nærmere studier, 
fortæller Jeppe Ebdrup fra Skov- og Naturstyrelsen 29 

så selvom hvalstrandinger er veritable tilløbsstykker, er 
strandingerne også et betydningsfuldt bidrag til videnska-
ben. disse imponerende skabninger er nemlig svære at 
studere i deres naturlige element under havets overflade. 
strandingerne kan bidrage med ny viden om hvalernes ud-
bredelse, biologi og levevis samt sygdomme. 

i disse udvalgte avisartikler ses udviklingen i befolk-
ningens syn på strandede hvaler gennem tiderne. fra den 
eventyrlig ”hvalfisk”, til jagt og udstilling af de strandede 
hvaler og sidst men ikke mindst hvalstrandinger i forsknin-
gens tegn. 

Fremtiden bringer flere udstillinger om hvaler
”Hvaler på Afveje – Hvalstrandinger i Danmark gennem ti-
derne” er ikke den første udstilling om hvaler på fiskeri- og 
søfartsmuseet – og heller ikke den sidste. Håbet er på sigt at 
kunne åbne en større permanent udstilling, der fokuserer på 
disse spændende dyr, som er omdrejningspunktet for en stor 
del af det naturhistoriske arbejde på museet. 
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28. teglbjærg, t.: op. cit., byhistorisk forlag, vejle, 2012. 
29. stor international interesse for de døde hvaler, Jyske Vest-
kysten 29/3 1996. tekst: uwe iwersen. foto: lis eeg sylvest.

Summary 
in autumn 2014, the exhibition “Off Course whales – Strand-
ings in Denmark through the ages” opened at the fisheries 
and maritime museum. the occasion for the exhibition was 
the opportunity to exhibit skeletons from a minke whale 
(Balaenoptera acutorostrata) and a pilot whale (Globiceph-
ala melas), both stranded in the summer of 2012. the pur-

pose of the exhibition was to give visitors in the museum an 
insight into whale strandings in denmark through the ages 
- to tell how many whales have stranded in denmark from 
1901 to 2014, how great the diversity is among the stranded 
whales, what happens when whales strand along the coast-
line, and how the press has covered the whale strandings 
through time. 

When whales strand in denmark, the national stranding 
network moves out. the stranding network is run jointly 
by the danish nature agency, the fisheries and maritime 
museum in esbjerg, the natural History museum of den-
mark, the Zoological museum in Copenhagen, and dtu 
vet national veterinary institute. an important part of the 
stranding network’s tasks is to gather tissue samples, skel-
etal remains and scientific measurements in order to se-
cure samples for future research projects. the aim of the 
veterinarian’s work is to try to identify the cause of death 
and stranding. the last time the stranding network had a 
demanding task was when two sperm whales (Physeter mi-
crocephalus) stranded on the beach near Henne on the west 
coast of jutland in february 2014. 

Whale strandings are spectacular events. they have 
therefore been documented for centuries. from 1901 to 
2014, 22 different cetaceans have stranded in denmark. 
most frequently stranded are the harbour porpoise (Phoc-
oena phocoena) and the white-beaked dolphin (Lageno-
rhynchus albirostris), which are considered residential 
species. of very rare species, bryde’s whale (Balaenoptera 
brydei), the narwhal (Monodon monoceros) and the pygmy 
killer whale (Feresa attenuate) can be mentioned.

Whale strandings have great novelty, and the press has 
therefore published many reports on stranded whales over 
the years. in the exhibition, the oldest report is from 1725. it 
is a song accompanied by a drawing of the stranded whale, 
which in the drawing looks more like a fish than a whale. 
by comparison, present-day articles on whale strandings 
deal with e.g. how stranded whales can be used for research 
purposes. 

Kaskelot ved Henne Strand, februar 2014. Foto: Torkil Michelsen. >

151







Borgmester Johnny Søtrup klipper snoren til Fiskeri- og Søfartsmuseets nye Vadehavspavillon ved åbningen den 23/6 2014. I baggrunden 
museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen.
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Årsberetning 2014

Indledning
fiskeri- og søfartsmuseet blev i 2014 kvalitetsvurderet af 
kulturstyrelsen som led i styrelsens arbejde med at under-
støtte og kvalificere en professionel udvikling af museerne 
og deres opgavevaretagelse. museet viste sig at leve fint op 
til sit formål, idet resultatet af vurderingen blev en topkarak-
ter, som fik fine ord med på vejen. 

i kulturstyrelsens vurdering af fiskeri- og søfartsmu-
seet kan man bl.a. læse følgende:

”museet arbejder målrettet efter en overordnet strategi 
om trinvis udbygning af museets fysiske rammer og en kva-
lificering af museets forskning og formidling. en bevidst 
tænkning, der blev slået an fra museets etablering, så museet 
løbende er udbygget og udviklet, og der til stadighed arbej-
des med en kvalitativ forbedring og udvikling af den sam-
lede virksomhed. arbejdet er understøttet af et bæredygtigt 
ressourcegrundlag – både hvad angår økonomi, personale 
og fysiske rammer – med væsentlig opbakning fra esbjerg 
kommune”. videre hedder det, at ”fiskeri- og søfartsmu-
seet varetager de museale opgaver på et højt niveau, og mu-
seet har væsentlige og mangfoldige samarbejdsrelationer 
i ind- og udland - såvel på det kulturhistoriske som natur-
historiske område. museet har defineret en klar og sam-
menhængende tværfaglig profil for sin virksomhed under 
hovedtemaet ”mennesket og havet”. forskningen bygger på 
et mangeårigt formaliseret forskningssamarbejde med syd-
dansk universitet. formidlingen er omfattende og varieret, 
og museet har god praksis for samlingsvaretagelsen”.

fiskeri- og søfartsmuseets bestyrelse, ledelse og perso-
nale glædede sig naturligvis over den flotte kvalitetsvurde-

ring, men der var også meget andet at se til, hvilket vil frem-
gå af nedenstående beretning om museets aktiviteter i 2014.

Indsamling 
Fiskeri, søfart og offshore: fiskeri- og søfartsmuseet har i 
2014 med tak modtaget 47 afleveringer af genstande, fotos 
og andet materiale fra virksomheder og privatpersoner i hele 
danmark vedrørende såvel fiskeri og søfart som offshore. 
blandt årets afleveringer kan nævnes: 

På anmodning fra lemvig kommune besigtigede mu-
seet 26/3 samlingerne fra det nedlagte fiskeri- og red-
ningsmuseum i thyborøn med henblik på vurdering af gen-
standenes museale værdi. i den forbindelse er hjemtaget to 
skibsradioer. 

fra fisker brandi vangsgaard i klitmøller er hjemtaget 
en original klitmøllerjolle, som oprindelig er bygget i 1905 
og har været anvendt til fiskeri fra den åbne kyst i thy helt 
frem til omkring 2010. fiskeri- og søfartsmuseet ved alan 
Hjorth rasmussen var på besøg hos vangsgaard tilbage i 
1967 og fotodokumenterede dengang hans fiskeri med jol-
len. det aftaltes ved den lejlighed, at museet skulle hjem-
tage jollen, når den ikke længere skulle bruges til fiskeri.

grumsens maskinfabrik, morsøgade i esbjerg, har siden 
1994 haft hjemlånt museets originale danica-motor, som 
er fremstillet på Carl b. Hoffmans maskinfabrik i esbjerg 
omkring 1908. virksomheden ønskede ikke længere at have 
motoren udstillet på deres kontorgang, og museet afhen-
tede derfor i marts det gamle klenodie fra esbjergs tidlige 
snurrevodsfiskeri. motoren var oprindeligt installeret i e 
117 erna (”grønne erna”), som er bygget i 1908 hos sø-
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ren abrahamsen på esbjerg havn. grumsens maskinfabrik 
blev i 2014 overtaget af granly gruppen. i den forbindelse 
hjemtog fiskeri- og søfartsmuseet en del arkivalier, primært 
fotos, film samt ikke mindst et ældre motor- og maskinteg-
ningsarkiv, herunder til alpha diesel. 

fra lars Christoffersen, fanø, har museet modtaget en 
spændende samling fotos fra 1935, hvor en professionel fo-
tograf var med e 413 rita på snurrevodsfiskeri. 

fra fiskeskipper Henning bank jensen har museet mod-
taget forskelligt materiale vedr. e 147 jette marie og 
e 147 silja martine. særligt interessant er en udførlig 
og detaljeret logbog fra industrifiskeri og rejefiskeri med 
silja martine i perioden 1985-2004.

fra gert jansen, vejle, har museet modtaget arkivmate-
riale, fotos og konstruktionstegninger fra William jansens 
værft i bredballe ved vejle fjord, som byggede kuttere til 
bl.a. esbjergs fiskerflåde i perioden 1956-1962.

museet har fra toldassistent ejgil olsen, esbjerg, fået 
overdraget en vægt, som har hørt hjemme på esbjerg havn 
i toldboden siden tidligt i 1900-tallet. esbjerg blev toldsted 
i 1874, da havnen åbnede for sejlads, og vægten har været 
brugt til vejning af gods, der skulle fortoldes. siden 1984 
har den været udstillet i esbjergs nye toldbod på adgangs-
vejen, men ved toldvæsenets flytning derfra fik ejgil olsen 
lov til at hjemtage den, og han har nu givet den til museet, 
hvor den er placeret i søfartsudstillingen som en del af hi-
storien om esbjerg havns tidlige år.

gennem året er der løbende modtaget nye fotos og in-
formationer til kutterarkivet, som opdateres i samme takt.

Fisk og invertebrater: fiskeri- og søfartsmuseets akvari-
um har jævnligt modtaget fisk og invertebrater fra fisker lars 
Hast i skærbæk. desuden har museet modtaget fisk og inver-
tebrater fra e 4 Ho bugt, e 426 rune egHolm, ri 562 
ditte  juul og e 567 sCotia. fra fisker gert mikkelsen, 
ribe, har museet modtaget uldhåndskrabber. endelig har be-
sætningen om bord på e 1 Claus sørensen i forbindelse 
med museumskutterens turistsejladser og på egentlige ind-
samlingstogter skaffet småfisk og bunddyr til undervisnings-
brug i formidlingstjenesten 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 2014 indsamlet 58 
sæler og syv hvaler. de indsamlede sæler fordelte sig på 55 
spættede sæler og 3 gråsæler. en stor del af disse sæler blev 
indsamlet i forbindelse med en epidemi blandt de spættede 
sæler, der brød ud i kattegat om sommeren og siden spred-
tes til limfjorden og vadehavet. epidemien skyldtes en in-
fluenzavirus kaldet H1on7, der ikke tidligere er konstateret 
hos sæler. indsamlede sæler undersøges ved dtu veteri-
nærinstituttet. de syv indsamlede hvaler fordelte sig på tre 
marsvin, en hvidnæse, en langluffet grind og to kaskelotter. 

15/2 og 16/2 strandede to kaskelothvaler ved Henne 
strand. den ene af hvalerne var ved strandingen stadig i live, 
men døde efter nogen tid. Hvalerne blev obduceret af medar-
bejdere fra fiskeri- og søfartsmuseet, statens naturhistori-
ske museum, dtu veterinærinstituttet, aalborg universitet, 
aarhus universitet, aarhus universitetshospital samt stude-
rende ved konservatorskolen. Hvalerne blev efterfølgende 
sendt til statens naturhistoriske museum, hvor macerering 
og konservering fandt sted. den ene af hvalerne viste sig 
at have store mængder af bakterien Clostridium septicum i 
kroppen, hvilket sandsynligvis kan forklare dens død. 

den langluffede grind strandede levende 26/10 på sø-
ren jessens sand, fanø. grinden blev 28/10 bjerget af fanø 
kommune og fragtet til fanø kommunes materialegård. 
Her fandt obduktionen/skeletteringen sted 29/10. grinde-
hvalen blev opmålt, men desværre ikke vejet. der var tale 
om en 4,46 meter lang han. dyrlæge jørgen Hilmer Hansen 
stod for obduktionen på vegne af dtu veterinærinstituttet. 
Hvalskelettet og vævsprøver er indsamlet af fiskeri- og sø-
fartsmuseet, mens hovedet i øjeblikket er udlånt til aarhus 
universitet sammen med hjertet. kraniet kommer efterføl-
gende retur til fiskeri- og søfartsmuseet.

som erstatning for sælen magnus, som måtte aflives i 
efteråret 2013, fik fiskeri- og søfartsmuseet fra rostock 
Zoo den spættede sæl Pebbles, født i rostock Zoo 11/7 
2012. Pebbles, der er en hun, ankom til fiskeri- og søfarts-
museet 19/3. 
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Fisker Lars Hast i Skærbæk er én af de trofaste leverandører til museets akvarium.
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Erhvervelser
museet indgik en aftale med fotograf Casper tybjerg om 
optagelse af billeder af moderne søfart. Han fik tilladelse til 
at komme med et af a.P. møller-mærsks nye triple-e skibe, 
marie mÆrsk, på sejlads fra Århus til göteborg og vi-
dere til bremerhaven. resultatet blev en enestående samling 
fotos fra sejladsen og livet om bord på et af verdens abso-
lut største og mest moderne fragtskibe. af de flere tusinde 
’skud’, som Casper tybjerg foretog på skibet, har museet 
til sin samling modtaget knap 100, som hver især på spæn-
dende vis giver indblik i den virkelige verden til søs, som 
den tog sig ud i 2014.

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 2014 havde basis på 
fiskeri- og søfartsmuseet. 

morten Hahn-Pedersen har arbejdet på at tilvejebringe 
en let tilgængelig, fagfællebedømt platform for videnskabe-
lige artikler fra de af husets forskningsmedarbejdere, som er 
afhængige af bibliometriske point i forbindelse med ansøg-
ninger om forskningsmidler. sammen med dr. david j. star-
key, university of Hull, der er chefredaktør for International 
Journal of Maritime History, har han udarbejdet et forslag, 
som sætter et direkte link mellem dette tidsskrift og nordsø-
samarbejdet, hvor fiskeri- og søfartsmuseet deltager. mo-
dellen er godkendt af medlemmerne af nordsø-samarbejdet.

morten Hahn-Pedersen har fortsat arbejdet med kysttu-
risme som led i projekt ”strukturer under forandring – det 

Fotograf Casper Tybjerg var i 2014 på tur med M/S MARIE MÆRSK og tog bl.a. dette billede, som nu indgår i Fiskeri- og Søfartsmuseets 
samlinger. Foto: Casper Tybjerg/www.ttf.dk
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maritime sydvestjylland fra 1960’erne til 2010’erne”. et re-
sultat af arbejdet er en artikel i Sjæk’len 2014. 

morten Hahn-Pedersens bog Mærsk Olie og Gas – Fra 
danske til udenlandske operationer er undervejs hos forla-
get gyldendal. den danske udgave er færdig til tryk, men 
udgivelsen afventer færdiggørelsen af en engelsk udgave, så 
de to bøger kan publiceres samtidig. 

i slutningen af 2013 opnåede museet ved mette guld-
berg støtte fra kulturministeriets forskningspulje til mod-
ning af projektet vedrørende dansk-hollandske kontakter i 
1600-1700-tallet, som en projektgruppe har arbejdet på de 
senere år. da bevillingen af midlerne var forsinket, kunne 
de ikke som oprindeligt planlagt bruges i forbindelse med 
en ansøgning til forskningsrådet, som allerede var afsendt 
sidst i oktober 2013. i stedet brugtes midlerne til at udar-
bejde delansøgninger samt til at informere om projektet, 
opbygge relationer i relevante forskningsmiljøer samt pub-
licere de hidtidige resultater. ansøgningen til forskningsrå-
det modtog i april 2014 en positiv ekstern bedømmelse og 
blev tildelt karakteren 6: excellent, men ved forskningsrå-
dets uddeling i begyndelsen af juni 2014 blev projektet ikke 
tilgodeset. Projektgruppen har efterfølgende indsendt en in-
teressetilkendegivelse vedr. projektet til velux-fonden, som 
har afsat en sum penge til at fremme museumsforskningen. 
i december modtog gruppen besked om, at ansøgningen var 
gået videre til anden runde, og at der dermed skal udarbej-
des en fuldt udfoldet ansøgning. 

søren byskov afsluttede sammen med fiskeripuljen 
projektet om tunfiskeri med udgivelse af bogen Til havs ef-
ter tun. Dansk tunfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat 
1920-1960. bogen indeholder to bidrag om tunfiskeriet i 
hhv. kattegat og i nordsøen/skagerrak af jan steen jacob-
sen og ronni rix back samt en indledning om tunfiskeriets 
kontekst skrevet af søren byskov, som også har stået for 
redaktion og illustrationer. bogen udkom på museets forlag 
sidst på året.

søren byskov har sammen med seniorforsker jørgen 
møller Christiansen, sdu, besøgt og interviewet bund-
garnsfisker otto Permin, kalvehave. Permins fiskeri udgør 
det sidste af sin art i den del af danmark, og som femte ge-

nerationsfisker og efterkommer af ålekvasefiskere i området 
repræsenterer han en lang udvikling i dansk ålefiskeri. Han 
har besluttet sig til at overdrage sit mangeårige regnskabs-
materiale og øvrige arkivmateriale til fiskeri- og søfartsmu-
seet, når han stopper med at fiske inden for den nærmeste 
fremtid.

På basis af et råmanus udarbejdet af ronni rix back 
færdiggjorde søren byskov i 2014 manuskriptet til bogen 
Thyborøn Havn 100 år – 1914-2014, som blev udgivet af 
thyborøn Havn i oktober. bogen indledes med en kort gen-
nemgang af havnens første 75 år og omhandler derefter i 
detaljer havnens, fiskeriets og det øvrige erhvervslivs ud-
vikling siden 1989.

søren byskov og Claus smedegaard arbejder sammen 
med fotograf Peter lassen og jagtbogsforfatter ole andre-
assen videre på et bogprojekt om jagten i vadehavet før og 
nu. Publikationen forventes udgivet om cirka et år.

et forskningsprojekt om snæblens adfærd og vandrings-
mønstre er igangsat. i oktober og november måned opsattes 
hydrofoner i vidå-systemet, mens hydrofoner i listerdyb 
blev monteret i november og december. i alt 78 snæbler 
mærkes med akustiske transmittere, der efterfølgende føl-
ges ved hjælp af de opsatte hydrofoner. Projektet forløber 
frem til sommeren 2016 og er økonomisk støttet af 15. juni 
fonden. lasse fast jensen ved fiskeri- og søfartsmuseet 
er tovholder på projektet, der har partnere fra dtu aqua, 
aWi sylt, aalborg universitet og Porto universitet. jesper 
Wøhlk-bøttcher – specialestuderende ved aalborg universi-
tet med lasse fast jensen som medvejleder – vil i perioden 
1/9 2014 til 1/5 2015 være tilknyttet forskningsprojektet.

8/7 fik lasse fast jensen tilsagn fra kulturministeriets 
forskningsudvalg (kfu) om bevilling af 72.000 kr. til pro-
jektmodning af et projekt om lokale tilpasninger hos snæblen. 

lasse fast jensen er medvejleder for fem biologistude-
rende fra aalborg universitet, der udfører et projektarbejde 
med computersimuleringer ved brug af Vortex. Projektet 
omhandler effekten af rehabilitering af spættede sæler i va-
dehavet på den naturlige populations fitness. resultaterne 
fra projektet understreger problematikken omkring den re-
habiliteringspraksis, der foregår i udlandet og vil indgå som 
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grundlag for fremtidige anbefalinger. et manuskript til fag-
fællebedømmelse er udarbejdet.

lasse fast jensen er medvejleder for specialestuderende 
trine bæk Pedersen fra aalborg universitet, der undersø-
ger sygdomsforekomst blandt spættede sæler ud fra analy-
ser af kranier og kæber. knoglematerialet undersøges både 
makroskopisk og ved hjælp af Ct-scanning. Projektet er et 
samarbejdsprojekt mellem fiskeri- og søfartsmuseet, aal-
borg universitet og aarhus universitetshospital.

lasse fast jensen har derudover arbejdet med forsk-
ningsprojekter omhandlende saltvandstolerance hos ju-
venile snæbel, sygdomsforekomst blandt hvidnæser, syg-
domsforekomst hos strandede kaskelothvaler samt adaptiv 
evolution hos hundestejle. for disse projekter er udarbejdet 
artikler til fagfællebedømmelse.

Årets tællinger af spættet sæl i vadehavsområdet blev 
gennemført 10/6, 24/6, 26/6, 4/8 og 15/8. resultaterne blev 
opgjort på et møde i tseg i oktober og viste en lille ned-
gang i den samlede bestand på 1 %. den totale vadehavs-
bestand af spættet sæl tæller nu 39.100 sæler. til gengæld 
sås i 2014 en stigning i antallet af unger på hele 21 %. an-
tallet af unger i 2014 er det højeste antal, der hidtil er talt 
i vadehavet. i den danske del af vadehavet er bestanden i 
2014 opgjort til 5.000 individer, og her er bestanden vokset 
i forhold til 2013.

som noget nyt foretager museet fra vinteren 2014 også 
tællinger af gråsæler. tællingerne, der indgår i naturstyrel-
sens overvågning af naturen og havmiljøet foretages på kon-
trakt med institut for bioscience. i 2014 blev der foretaget 
to tællinger i gråsælens yngleperiode hhv. 16/12 og 30/12. 
Yderligere tre tællinger udføres i marts og april i gråsælens 
fældningsperiode. i yngleperioden tælles ud over vadeha-
vet også i nissum bredning i limfjorden. i forbindelse med 
tællingen 30/12 blev der observeret en nyfødt gråsælunge 
sammen med sin moder på en sandbanke nord for rømø. 

dette er første gang, at ynglende gråsæler er observeret i det 
danske vadehav, siden arten forsvandt i det 16. århundrede.

17/12 fik lasse fast jensen tilsagn fra nationalpark va-
dehavet om bevilling af 41.000 kr. til et forskningsprojekt 
om snæblens fødegrundlag og saltvandstolerance. Projektet 
har opstart november 2015. 

Samarbejde og møder 
museumsdirektør morten Hahn-Pedersen har i 2014 haft 
sæde i bestyrelserne for Post/tele-museumsfonden, bygd-
fonden og konserveringscenter vest. museumsdirektøren 
er desuden medlem af bestyrelse og repræsentantskab for 
esbjerg erhvervsudvikling, bestyrelsen for familiefonden 
bag blue Water shipping og formand for danske bank fon-
den i esbjerg. endelig er morten Hahn-Pedersen medlem af 
rådet for the association of north sea Cities og fungerer 
som sekretær for associationens north sea maritime mu-
seum network. 

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. desuden er hun fra juni formand for 
kulturstyrelsens forskerpanel for nyere tid og fra august 
formand for nationalpark vadehavets tværvidenskabelige 
forskningsudvalg. endvidere har hun sæde i det strategiske 
råd for saxo-instituttet ved københavns universitet, besty-
relsen for Historisk samfund for ribe amt og det rådgiven-
de udvalg for vadehavsområdet. fra august var hun medlem 
af koordineringsgruppen for vadehavets formidlerforum. 
mette guldberg har fortsat sæde i følgegruppen til odense 
bys museers forskningsprojekt om odense stålskibsværft 
og kontaktudvalget for dansk maritim Historie- og sam-
fundsforskning, ligesom hun er regional korrespondent i 
det danske vadehavsområde for det nederlandske Stichting 
Verdronken Geschiedenis. frem til 31/3 var hun medlem af 
censorkorpset for europæisk etnologi ved københavns uni-
versitet, og fra april har hun endvidere fungeret som konsti-
tueret leder for Center for maritime og regionale studier, 
syddansk universitet/fiskeri- og søfartsmuseet.

Sælerne i Vadehavet overvåges hvert år for at følge udviklingen i 
bestandene. Overvågningen foregår fra små fly. 
Foto: Casper Tybjerg/www.ttf.dk.
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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), 
og han er med virkning fra 1/1 2014 medarbejdervalgt med-
lem af fiskeri- og søfartsmuseets bestyrelse.

museumsinspektør lasse fast jensen er medlem af den 
veterinære arbejdsgruppe i daZa og af kulturstyrelsens 
museumsudvalg for naturhistorie. endvidere er lasse fast 
jensen suppleant i grønt råd, esbjerg kommune. lasse 
fast jensen fungerer herudover som faglig konsulent for en 
række faglige tidsskrifter samt for naturstyrelsen. sammen 
med jonas teilmann og anders galatius jørgensen, institut 
for bioscience, afdeling for arktisk miljø, udgør lasse fast 
jensen den danske repræsentation i den trilaterale sæleks-
pertgruppe (tseg) under det trilaterale vadehavssekreta-
riat i Wilhelmshaven (CWss). 

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
fiskeri- og søfartsmuseets fotoarkiv består bl.a. af et om-
fattende negativarkiv, som systematisk er blevet opbygget 
siden midten af 1960’erne. negativarkivet består af origi-
nalnegativer fra affotografering af historisk materiale samt 
fotodokumentation i felten og til havs, og arkivet rummer 
skønsmæssigt ca. 150.000 enkeltnegativer. der er i 2014 på-
begyndt en løbende affotografering af udvalgte dele af nega-
tivsamlingen til digitalt format. niels knudsen foretager en 
udvælgelse af de bedste og mest relevante ældre fotoserier, 
og materialet sendes ind til fotograf brian kristensen på by-
historisk arkiv, som udfører den konkrete digitalisering. de 
digitale affotograferinger opbevares herefter på fiskeri- og 
søfartsmuseets server med løbende back up.

indscanning af david Yde-andersens historiske fotodo-
kumentation af danske fiskerihavne fra 1950’erne udføres af 
bente siff Hansen. der er indtil videre indscannet lidt over 
1.000 fotos, som i lighed med museets øvrige fotosamling 

er tilgængelige for offentligheden via kulturstyrelsens hjem-
meside ”museernes samlinger”, www.kulturarv.dk/mussam.

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

richard bøllund har i oktober afsluttet arbejdet med 
Håndbog i registrering, som er en udførlig og grundig be-
skrivelse til intern brug af de arbejdsprocesser, som indgår 
i håndteringen af museets samlinger (genstande, arkivalier, 
fotos m.v.), fra udfyldelsen af modtageblanketter under ind-
samlingen til den afsluttede registrering og magasinering. 
Håndbogen blev forelagt kulturstyrelsen i forbindelse med 
kvalitetsvurderingen i oktober. Håndbogen er et dagligt red-
skab, som indtil videre dækker arbejdet med alle dele af den 
kulturhistoriske museumssamling, og den vil løbende blive 
tilpasset ændringer i de konkrete arbejdsprocesser omkring 
samlingsvaretagelsen.

i lighed med tidligere år har studerende fra marinarkæo-
logi på syddansk universitet, anvendt museets fartøjer som 
øvelsesobjekter i forbindelse med de skal lære at opmåle ski-
be. museet får de tegninger, der kommer ud af det, til arkivet.

museet har en aftale med marineforeningen i esbjerg 
om registrering af deres store samling af maritime genstan-
de. genstandene befinder sig i marineforeningens lokaler 
på havnen, og registrator bente siff Hansen har i efteråret 
lavet en opfølgende registrering af alle genstande, som er 
tilgået marineforeningen siden der sidste gang blev registre-
ret genstande for et par år siden. 

Bevaring
forud for kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet 
i efteråret blev der udarbejdet et omfattende oplæg til be-
varingsplan for museets magasiner og udstillingslokaler. 
konservator katja niere, konserveringscenter vest i ølgod, 
gennemgik i uge 36 systematisk museets otte genstandsma-
gasiner og to arkivrum samt de permanente udstillingsarea-
ler. der blev udtaget et stort antal genstande som stikprøver 
med henblik på vurdering af den eksisterende bevaringstil-
stand og konserveringsbehov. arbejdet resulterede i et oplæg 
til bevaringsplan, som indgik i grundlaget for museets kvali-
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tetsvurdering. Planen redegjorde i detaljer for klimaforhold, 
lysforhold, pladsforhold og øvrige aspekter, og sammenfat-
tedes generelt i en positiv vurdering af museets bevaringsar-
bejde. dog var der forskellige fejl og mangler samt opgaver, 
som krævede fornyet fokus, og disse blev efterfølgende på-
begyndt. som den første del af opfølgningen blev der ved 
registrator bente sif Hansen påbegyndt en omfattende ren-
gøring af magasin m1. senere følger en række øvrige op-
følgende opgaver vedr. magasinerne og udstillingslokalerne, 
som anvises i konserveringscenterets rapport. 

den største udfordring, som påpegedes i konserverings-
centerets oplæg, var museets manglende magasinplads. det 
har gennem flere år stået klart, at museet har behov for yder-
ligere magasinkapacitet, og medens den naturhistoriske del 
søges løst i forbindelse med udbygningen af museets østfløj 
i kælderetagen, så vil der for den kulturhistoriske samlings 
vedkommende være behov for en væsentligt øget kapacitet 
i nær fremtid. sidst på året påbegyndtes derfor i samarbejde 
med sydvestjyske museer og esbjerg byhistoriske arkiv et 
arbejde for at få etableret et fællesmagasin i tilknytning til 
sydvestjyske museers eksisterende magasin i ribe. 

Konservering
museets kutter e 1 Claus sørensen gennemgik fra 
januar til maj en omfattende renovering forestået af muse-
ets skibstømrere gert lykke jensen og ole mølgaard samt 
granly smede- og maskinfabrik og Hanstholm elektronik. 
renoveringen omfattede bl.a. udskiftning af to kraveller 
(de langsgående bjælker, som bærer styrehuset), to dæks-
bjælker, nyt ruf, overhaling af hovedmotor, spil og remtræk, 
samt udskiftning af generator, to nye brændstoftanke samt 
elektriske installationer. desuden er der installeret et nyt na-
vigationssystem. i april var kutteren på bedding i esbjerg 
og fik ved den lejlighed endvidere skiftet to planker i bag-
bord side agter samt et stykke skandæk, et stykke spant og 
en støtte. 29/4 var kutteren på prøvesejlads med skippere 
og håndværkere. alt blev prøvet af og fungerede til fuld 

Studerende i marinarkæologi er sammen med museumsinspektør 
Søren Byskov i gang med opmåling af et af museets fartøjer.
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tilfredshed. arbejdet modtog velvillig økonomisk støtte fra 
Claus sørensens fond, lida og oscar nielsens fond, natio-
nalpark vadehavet samt fiskerilag under ministeriet for 
by, bolig og landdistrikter. 

gert lykke jensen og ole mølgaard har i uge 36 fore-
taget en opvarmning af nordsøkutter e 718 Hellas, som 
står placeret lige uden for fiskeriudstillingsbygningen som 
det første fartøj i frilandsudstillingen. kutteren har været 
angrebet af fyrsvamp, og formålet med opvarmningen til 
75 grader C var at neutralisere svampesporerne, således at 
der ikke under den kommende renovering af Hellas vil 
komme til at ske en utilsigtet spredning af skadelige sporer 
til andre genstande på friland.

gert lykke jensen og ole mølgaard har fornyet og for-
stærket den bedding på frilandsudstillingen, hvor kutter s 
49 dana står placeret.

som i de foregåede år har Havneskolen i esbjerg haft et 
af deres skolefartøjer på værft på museets frilandsafdeling, 
og museets skibstømrere har bistået ved istandsættelsen 
med faglig ekspertise. 

Udstillinger
Årets store nyhed på museet var Vadehavspavillonen, som 
blev åbnet 23/6 af borgmester johnny søtrup og ca. 150 in-
viterede gæster. vadehavspavillonen rummer et vadehavs-
område med bl.a. edderfugle, gravænder, spidsænder, pibe-

E 1 CLAUS SØRENSEN på bedding i foråret 2014.

Glimt fra åbningen af Vadehavspavillonen, juni 2014.
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ænder og klyder. desuden rummer anlægget i kælderniveau 
en udstilling om vadehavets økosystem med interaktiv væg 
og forskellige læringsspil. vadehavspavillonen blev rea-
liseret 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.).  

15/7 kunne man ved et pressemøde indvie det nye formid-
lingsbassin i sælariegården. bassinet, som føjer yderligere 
dimensioner til formidlingen i denne afdeling af museet, blev 
realiseret for knap 180.000 kr., hvoraf de 95.000 kr. var done-
ret af blue Water fonden. det nye bassin er med succes taget 
i brug til såvel undervisning som formidling i højsæsonen.

der er udarbejdet præsentationsmateriale til to af muse-
ets kommende permanente udstillinger i henhold til ”mod år 
2018-planen”: Energi fra havet – dansk offshore på Nord-
søen, som skal opstilles i den nuværende søfartsudstilling 
og Mennesker ved havet om fiskeri og søfart fra ca. 1600 til i 
dag, som skal opstilles i ”danmarkshallen”, der rummer den 
nuværende fiskeriudstilling. 

særudstillingen Ned’ å æ havn om esbjerg havn gen-
nem tiden blev vist gennem hele 2014. udstillingen fortalte 
i fotos og korte tekster om havnens historiske udvikling si-
den anlæggelsen i 1870’erne. filmklip fra havnen i 1939 
og 1948 samt to dagligstuemiljøer møbleret som i hhv. 
1930’erne og 1960’erne bidrog til at give en fornemmelse af 
en rejse tilbage i tiden, ikke mindst for lokale esbjergensere, 
som husker havnen fra ’gamle dage’. 

i forhallen afløstes udstillingen Vadehavets sæler i ok-
tober af udstillingen Hvaler på afveje – Hvalstrandinger i 
Danmark gennem tiderne. udstillingens blikfang var skelet-
terne af den over syv meter lange vågehval og den godt fire 
meter lange grindehval, der begge strandede i sommeren 
2012 ved henholdsvis skallingen og as vig ved juelsminde. 
konserveringen af de to hvaler kostede godt 150.000 kr., 
som blev tilvejebragt via dels jubilæumsgaver i forbindelse 
med museumsdirektør morten Hahn-Pedersens 25-års jubi-
læum i 2013, dels bidrag fra Claus sørensens fond, evelyn 
& lars johansen (statoil, sædding) og sydenergi. siden 
1901 er der strandet 22 forskellige hvalarter i danmark. kun 

Gyrithe og Kurt Skov fra Blue Water Fonden indviede det nye formidlingsbassin i sælariegården.
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to af disse – marsvin og hvidnæse – betragtes som hjemme-
hørende arter. særudstillingen fortæller om de mange hval-
strandinger gennem tiderne og giver en forklaring på, hvad 
der sker, når hvaler strander ved de danske kyster.

Undervisning og studiebesøg
i 2014 har i alt 5.481 børn og voksne deltaget i formidlings-
aktiviteter på museet, heraf har 3.962 elever fordelt på 221 
hold været gennem et undervisningstilbud på museet. det 
er en stigning i forhold til sidste år på 6,5 %. optællingen 
af årets formidlingsaktiviteter viser, at særligt gruppearran-
gementer er en type aktivitet, der er i fremgang, og her har 
670 deltagere deltaget i konceptet: Frokost, sælfodring og 
rundvisning bag kulisserne. dernæst har der været en min-
dre stigning i antallet af elever fra udskolingen (7.-10. kl.) 
og et fald i de traditionelle oplæg og foredrag om specielle 
emner. de traditionelle undervisningsaktiviteter for indsko-
lingselever og børnehaver tager stadig i udpræget grad ud-
gangspunkt i det naturvidenskabelige fagområde.

museumskutteren e 1 Claus sørensen sejlede i 
2014 i alt 57 ture. turistturene og esbjerg kommunes ture 
tegnede sig for i alt 22 sejladser, mens ribe miljøcenter 
benyttede kutteren på 13 ture i forbindelse med optagelse 
af vandprøver. Herudover blev der gennemført 22 ture med 
skoler, institutioner og private grupper. endelig blev kutte-
ren anvendt to gange til indsamling af dyr til akvariet eller 
anden museumsbrug.

i lighed med tidligere har museet deltaget i Store Na-
turfagsdag på esbjerg gymnasium i forbindelse med det 
landsdækkende arrangement Naturvidenskabsfestival, hvor 
folkeskolerne får et indblik i arbejdet med naturvidenskab 
både hos uddannelsesinstitutioner, museer og private fir-
maer. 
  
Omvisninger, foredrag og forespørgsler
fiskeri- og søfartsmuseet besøges hvert år af foreninger, 
firmaer, erhvervsorganisationer, pressefolk, fagkolleger og 
lignende grupper, som ønsker omvisning på museet. blandt 
de mange grupper i 2014 kan nævnes virksomheden ma-
cartney underwater technology, der i forbindelse med kon-

ferencer i to omgange inviterede gæster fra hele verden til 
kombineret omvisning og spisning 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 forespørgsler 
fra ind- og udland. mange forespørgsler kan umiddelbart be-
svares, mens forskningsrelaterede henvendelser er mere tid-
krævende. museets samlinger anvendes løbende af forskere, 
studerende og almindelige gæster i kortere eller længere pe-
rioder. 

Anden formidling
i sommeren udkom museets nye akvarieguide udarbejdet af 
Charlotte bie thøstesen. 

saltvandsakvariet formidler danske dyrearter. fokus på 
dyrene vægtes højt, og for at undgå forstyrrende elementer 
i akvariet bruges der kun minimal skiltning til at formidle 
dyrenes historie. akvarieguiden Livet i Havet. En rejse fra 
strandbred til havets dyb er derfor et supplement til akva-
riets formidling af det marine dyreliv i danmark. museets 
gæster kan bruge den som guide i akvariet, men formid-
lingen fortsætter dog, når gæsterne har forladt museet, da 
publikationen kan bruges eksempelvis opslagsværk eller 
undervisningsmateriale. omdrejningspunktet er den gode 
historie. den skal give gæsterne en ’aha-oplevelse’, så de 
efterfølgende fakta om dyrene bliver meningsfyldte og nem-
mere at huske. fotografier er et væsentligt element, da de 
gør det lettere for gæsterne at genkende dyrene i akvarierne. 
desuden fortælles der om dyrenes udbredelse, levesteder, 
føde og kendetegn. udstillingstekniker niels knudsen har 
lavet illustrationerne, og fotografierne stammer fra uW 
Photo i norge.

lasse fast jensen og mette guldberg leverede hver et 
afsnit til bogen Hjerting og Badehotellet 1914-2014 – histo-
rier fra bugten, byen og badehotellet. bogen blev redigeret 
af hotellets ejer, Peter Petersen, og blev udgivet i anledning 
af Hjerting badehotels 100 års jubilæum. 
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Glimt fra udstillingen ”Hvaler på afveje – Hvalstrandinger i Danmark gennem tiderne”.
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Publikum til én af efterårsferiens forestillinger i børneteatret.
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museets formidlingsafdeling gennemfører hvert år en 
række aktiviteter i forbindelse med folkeskolernes feriepe-
rioder. arbejdende værksteder med frivillige medarbejdere 
og de åbne laboratorier indgår som fast element i feriepro-
grammerne, men til hver ferie udvikles også nye aktiviteter 
og programmer. således var temaet for årets påskeferiear-
rangementer Under havets overflade. museet havde invite-
ret dykkerklubben nemo, marinarkæologerne fra sdu og 
konserveringscenter vest til at komme og vise, hvad de hver 
især arbejder med. alt sammen relaterede sig til havet, men 
på tre forskellige måder. aktiviteterne foregik rundt om i 
huset. dykkerne var bl.a. nede i det store akvarium, hvor de 
demonstrerede og fortalte om dykning. konserveringscenter 
vest havde en stand i fiskeriudstillingen, hvor de viste gæ-
sterne, hvordan man konserverer fund fra havet, og i labo-
ratoriet havde marinarkæologerne medbragt deres udstyr og 
lavede aktiviteter for børnene. Herudover blev der i ferien 
afviklet arbejdende værksteder og åbent laboratorium.

i foråret deltog fiskeri- og søfartsmuseet i esbjerg kom-
munes tilbud til årets konfirmander, blå mandag, der fandt 
sted 12/5, 19/5, 26/5 og 2/6. konfirmanderne blev tilbudt at 
deltage i en sælfodring sammen med en formidler. 

til sommerens aktiviteter hører tilbud om aktiviteter ud 
af huset i form af vadevandringer og sejlads med museums-
kutteren e 1 Claus sørensen.

i begyndelsen august deltog formidlere fra museet sam-
men med kolleger fra vadehavets formidlerforum i formid-
lingsaktiviteter i nationalpark vadehavets telt på tværkaj 
på esbjerg Havn i forbindelse med tall ships races for 
at markere optagelsen af den danske del af vadehavet på  
unesCos verdensarvsliste.

i efterårsferien var der traditionen tro børneteater ved 
esbjerg børne- og ungdomsteater, der opførte stykket Hvad 
Fatter Hval Gør i alt seks gange i de første tre dage i efter-
årsferien 13-15/10. 

Året afsluttedes med det store julemarked, som afholdes 
hvert år den første søndag i december. 

gennem året har museets medarbejdere medvirket i en 
række udsendelser på såvel lokale og regionale som natio-
nale radio- og tv-stationer. 

PR-virksomhed  
fiskeri- og søfartsmuseet har gennem mange år været 
medlem af organisationen topattraktioner, der både er et 
markedsførings- og produktudviklingssamarbejde. gen-
nem dette samarbejde har fiskeri- og søfartsmuseet i det 
forgangne år distribueret 180.000 eksemplarer af museets 
egen brochure. desuden er 100.000 brochurer distribueret 
via museet og andre samarbejdspartnere. 

fiskeri- og søfartsmuseet fortsatte i 2014 det samar-
bejde med mediebureauet Carat medier, som blev indledt 
i 2013. Carat medier administrerer efterhånden de omkring 
2/3 af museets markedsføringsbudget, som bliver anvendt til 
tv-reklamer i tv-syds sendeområde og web-annoncering 
på forskellige medier og nyhedssider. den sidste 1/3 af mar-
kedsføringsbudgettet administreres af museet og anvendes 
til dels annoncering i diverse turistguides, dels til produk-
tion og distribution af museets folder

ud over ovennævnte aktiviteter skal afslutningsvis næv-
nes, at opdatering og vedligehold af museets hjemmeside 
samt udarbejdelse af diverse pressemeddelelser og redaktio-
nelt stof til dagspresse og tidsskrifter fortsat er et vigtigt ele-
ment i fiskeri- og søfartsmuseets Pr-arbejde. desuden har 
museet i forbindelse med åbningen af vadehavspavillonen i 
juni gjort brug af esbjerg kommunes bypyloner ved indfalds-
vejene, og med et bidrag på 10.000 kr. fra evelyn og lars jo-
hansen (statoil, sædding) kunne man desuden i uge 43 i tve 
vise en udsendelse om museets nye særudstilling om Hvaler 
på afveje – Hvalstrandinger i Danmark gennem tiderne.

Publikationer
i 2014 har fiskeri- og søfartsmuseet eller museets medar-
bejdere publiceret følgende:
alstrup ako, jensen lf & jensen tH: flere spættede sæler 
får lungeorm. Dyrlægen, 5/2014, p. 18-21.
alstrup ako, jensen lf & jensen tH: virussygdomme 
som årsag til massedødsfald blandt danske sæler. Dyrlægen, 
6/2014, p. 30-33. 
alstrup ako, jensen lf, Hansen ms & jensen tH (2014) 
obduktionsfund hos tre strandede hvidnæser. Dyrlægen, 
3/2014, p. 2-5.
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Butik, cafe og ishus
På forsøgsbasis inddrog Café fimus i sommeren 2014 den 
udendørs terrasse mod vadehavet som spiseområde til mu-
seets gæster. forsøget var en succes, og Café fimus vil 
fremover holde terrassen åben for museets gæster i som-
mermånederne. 

et andet forsøg blev gennemført med afholdelse af så-
kaldte ’fredagsfrokoster’ på første fredag i måneden. kon-
ceptet er blevet en succes. da der er en øvre kapacitetsgræn-
se på 50 kuverter, skal man bestille plads på forhånd, og 
man er ved disse arrangementer efterhånden oppe på 80 % 
belægning.

Bygninger
Årets største opgaver i relation til museets bygningsmasse 
var opførelsen af en ny vadehavspavillon i tilknytning til 
sælariet. vadehavspavillonen blev officielt åbnet 23/6, og 
tre uger senere blev et nyt formidlingsbassin i sælariegården 
indviet. 

På projektsiden kørte 2018-projektet frem i henhold til 
den overordnede plan. de tre første delprojekter blev omsat 
i færdige præsentationer i løbet af 2014. det drejede sig om 
udstillingerne Energi fra havet – dansk offshore på Nord-
søen til opsætning i den nuværende søfartshal og Mennesker 
ved havet til erstatning for den nuværende fiskeriudstilling 
samt et projekt vedrørende om- og udbygning af østfløjen 
med tilføjelse af et auditorium. det sidste projekt omfatten-
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de en ny hvalhal ventes i sommeren 2015 færdig i præsen-
tation. fundraising til de første af projekterne blev igangsat 
i efteråret 2014, og med en fornem bevilling på 15,5 millio-
ner kr. fra a.P. møller fonden blev Energi fra havet i februar 
2015 klar til realisering med hensyn til finansieringen.

Bestyrelsen
Pr. 1/1 2014 tiltrådte en ny bestyrelse for fiskeri- og søfarts-
museet. bestyrelsen bestod af følgende (udpegende instans i 
parentes): niels Wichmann (danmarks fiskeriforening), tom 
elmer Christensen (danske Havne) Per jørgensen (europas 
maritime udviklingscenter), morten meldgaard (natur-
styrelsen), verner andersen (olie gas danmark), jørgen  

ahlquist og tommy noer (esbjerg kommune), knud jager 
andersen, john frikke, Per Holm og erik bonde Pedersen 
(museumsforeningen) og søren byskov (personalerepræ-
sentant). 10/1 2014 konstituerede den ny bestyrelse sig med 
et formandskab bestående af knud jager andersen som for-
mand og verner andersen som næstformand. 

bestyrelsens arbejde blev indledt med et heldagsseminar 
i januar samt egentlige bestyrelsesmøder i marts, oktober 
og november. Herudover holdt formandskabet og direktøren 
møder ca. hver anden måned året igennem. i årets løb har 
den nye bestyrelse bl.a. vedtaget en ny overordnet strategi 
for museet og i forlængelse heraf også en detailleret plan for 
husets arbejde i perioden 2015-2018.

Glimt fra museumsforeningens udflugt til Tönning, foråret 2014: Foto: Karen Boel Madsen.
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Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelse, januar 2014. Foto: Brian Kristensen.
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Personale
fiskeri- og søfartsmuseet har i 2014 haft 21 personer ansat 
på fuldtid, fem på deltid og 44 timelønsbasis. Herudover har 
seks beskæftigelsesansatte og tre projektansatte været til-
knyttet museet i det forgangne år. Hertil kom en stor stab af 
frivillige, som har bemandet smedie, motorværksted, blok-
sav, vodbinderi og trædrejerværksted i frilandsudstillingen. 
endelig har der været tilknyttet frivillige, som har varetaget 
specifikke museale opgaver.  

medarbejdernes fordeling på afdelinger var som følger:
Direktion: museumsdirektør morten Hahn-Pedersen 

(historiker/Cmrs). 
Forsknings- og formidlingsafdeling: afdelingsleder 

mette guldberg (etnolog/Cmrs), ole andreassen (projek-
tansat), mogens bjerrum (fiskeskipper), bjørn slot bjerre  
(fiskeskipper), søren byskov (etnograf/Cmrs), richard 
bøllund (historiker), niels Chr. børsmose (fiskeskipper), 
karin brydsøe dammark (formidlingsmedhjælper), steen 
franch (rebslager), bente siff Hansen (registrator), frede 
thormod Hansen (formidlingsmedhjæl per), asbjørn Holm 
(museumspædagog), gunnar jakobsen (vodbinder), gert 
lykke jensen (skibstømrer), lasse fast jensen (biolog/
Cmrs), louise jensen (formidlingsmedhjælper), ida jør-
gensen (historiker), niels knudsen (udstillingstekniker), 
niels lassen (fiskeskipper), Peter lassen (projektansat), ole 
mølgaard (skibstømrer), lasse visser ottosen (formidlings-
medhjælper), ragnhild skov (biolog), Claus smedegaard 
(udstillingstekniker), jon svendsen (projektansat), Charlotte 
bie thøstesen (biolog), Preben vækild (fiskeskipper).

Publikumsafdeling: afdelingsleder mette Christensen 
(turistøkonom), benthe backs (billet/kiosk), mette mærsk 
Clausen (billet/kiosk), freja gram (billet/kiosk), Hjalte 
gustavussen (billet/kiosk), morten H. Hansen (billet/ki-
osk), Christoph Herb (billet/kiosk), elsebeth jensen (billet/
kiosk), sidsel jensen (billet/kiosk), lotte josefsen (billet/
kiosk), anne kirstine møller-madsen (billet/kiosk), birgitte 
nielsen (billet/kiosk), nynne overlund (billet/kiosk), kas-
per H. Pedersen billet/kiosk), Hanne mette Petersen (billet/
kiosk), line Poulsen (billet/kiosk), trine tarp (billet/kiosk), 
didde Christiansen (café), lærke elbæk (café), Heidi Ham-

mer (café), Helene Havsager (café), nanna Hindborg (café), 
kim mose jakobsen (café), ditte rode juhl (café), Per-
nille kragh (café), Cecilie kristensen (café), freja nielsen 
(café), ida nielsen(café), lennie nissen (café), line nis-
sen (café), jannik W. Petersen (caféleder), sigrid Plaugborg 
(café), Caroline Helt thinning (café), maibritt thøgersen 
(café), anita tørnæs (café). 

Drifts- og administrationsafdeling: afdelingsleder lis-
bet drangsfeldt (civiløkonom), jon borg (frilandsmedhjæl-
per), richard bretschneider (akvarieassistent), annesofie 
Christensen (akvarieassistent), bente møller Christensen 
(akvarieassistent), sara Christensen (akvarieassistent), erling 
eriksen (frilandsmedhjælper), michael frandsen (akvarietek-
niker), arne jakobsen (frilandsleder), linda jørgensen (ren-
gøringsassistent), dudu kahramanca (rengøringsassistent), 
rené mærsk (akvarietekniker), flemming mærsk Pedersen 
(akvarieassistent), Camilla Petersen (akvarieassistent), arne 
sørensen (akvariemester), brian tonnesen (akvariemester).

ved indgangen til 2014 bestod museets organisation 
af fire afdelinger, men med virkning fra 19/8 blev formid-
lingsafdelingen og forsknings- og samlingsafdelingen lagt 
sammen i én afdeling ved navn Forsknings- og formidlings-
afdelingen. mette guldberg blev sat i spidsen for den nye 
afdeling. i forbindelse med organisationsjusteringen blev 
mette guldberg i direktørens eventuelle fravær endvidere 
udpeget som dennes stedfortræder vedrørende spørgsmål 
om daglig drift. Ændringerne vedrørte ikke administrati-
ons- og driftsafdelingen og Publikumsafdelingen, som beg-
ge fortsatte som hidtil med henholdsvis lisbet drangsfeldt 
og mette Christensen som ledere.

justeringerne havde baggrund i følgende ønsker:

•	 At	 samle	museets	 lovpligtige	 opgaver	 i	 én	 afdeling	 og	
dermed sikre, at opgaverne indsamling, registrering, be-
varing, forskning og formidling var indbyrdes forbundne, 
som foreskrevet i museumsloven.

•	 At	geare	organisationen	til	at	følge	op	på	museets	strategi	
og skabe tæt sammenhæng mellem museets forskning og 
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akvariemester arne sørensen meddelte efter 42 års an-
sættelse, at han ville stoppe ved udgangen af februar 2015. 
som afløser ansattes brian tonnesen, som er uddannet elek-
triker.

efter flere måneders sygdom fratrådte kim mose jakob-
sen, ansat som kok i Cafe fimus, ved udgangen af december 
måned. til afløsning for kim ansatte museet simon Hol-
mes, der er udlært kok fra Hotel britannia i 2007.

efter gensidig aftale blev formidlingschef ragnhild 
skov i forbindelse med organisationsændringen fritstillet 
fra 1/9 med fratrædelse ved udgangen af februar 2015.

frede Hansen, som har været ansat i fleksjob siden 2001 
i formidlingstjeneste, fratrådte for at gå på pension ved ud-
gangen af november måned.

i løbet af 2014 måtte medarbejderne på fiskeri- og sø-
fartsmuseet desværre sige farvel til to kolleger, som afgik 
ved døden. det var Preben vækild, bedstemand på e 1, der 
døde i september, og gunnar jacobsen, vodbinder i frilands-
udstillingen, som omkom i november. begge var værdifulde 
medarbejdere og afholdte kolleger, som vil blive savnet 
blandt os. Æret været deres minde.

Besøgstal og økonomi
mandag 3/11 2014 kunne fiskeri- og søfartsmuseet i es-
bjerg byde velkommen til gæst nr. syv million siden mu-
seets åbning i april 1968. det var familien thøgersen fra 
glamsbjerg på fyn, der rundede den markante besøgsbøje. 
det var et lyspunkt i et ellers sløjt besøgsår, hvor en lang og 
varm sommer holdt turisterne ude i det gode vejr. i alt be-
søgtes fiskeri- og søfartsmuseet i 2014 af 110.000 gæster - 
en tilbagegang på 7.600 besøgende i forhold til sæson 2013. 
besøgstilbagegangen medførte et underskud på 949.000 kr., 
der dækkes via den egenkapital, som netop med sådanne si-
tuationer for øje er etableret som sikkerhedsnet i relation til 
museets driftsøkonomi. 

formidling aht. såvel realisering af 2018-projektet som 
videre udviklingsopgaver i henhold til fireårsplaner m.v.

•	 At	skabe	klarhed	over	beslutningskompetence	i	direktø-
rens fravær.

der har i løbet af 2014 været en del udskiftninger i per-
sonalegruppen. museets rengøringsassistent linda jørgen-
sen valgte at gå på efterløn fra udgangen af juli måned. som 
afløser ansattes dudu kahramanca.

Gæst nr. 7 million siden museets åbning i 1968 blev rundet, da 
familien Thøgersen fra Fyn den 3/11 besøgte Fiskeri- og Søfarts-
museet.
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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

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

Farveboks
Logo
Tekstboks
Streg

Esbjerg  Afdeling
Strandbygade 2
6700 Esbjerg 
Telefon 45 12 07 70

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

MOTORER OG 
GENERATORER

www.portesbjerg.dk
adm@portesbjerg.dk

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

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

Salg af rengøringsartikler 
til erhverv og private

Toprent A/S
Afd. Esbjerg

Stenhuggervej 23
6710 Esbjerg V

TIDLIGERE BI-RO
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VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
Sædding Ringvej 13 . 6710 Esbjerg V . 6710 Esbjerg V . 6710 Esbjerg V Danmark

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

VIKING har i over 50 år udviklet sikkerheds- og redningsudstyr, der beskytter og redder 
menneskeliv overalt i verden. Besætninger og passagerer på skibe og offshore platforme, 
fiskere, fritidssejlere og helikopterpiloter har til fælles, at de færdes på eller over havet. 
Vi gør alt for at beskytte dem til lands, til vands og i luften. 

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

Kom sikkert hjem...
Hvad enten du færdes i luften, til lands eller på havet, er du afhængig af,  
at dit sikkerhedsudstyr kan klare ekstreme situationer, hvis uheldet er ude. 
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Kvaglundvej 89
DK-6705 Esbjerg Ø

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

11 STÆRKE I 
STRANDBYGADE

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

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

CJC GRUPPEN A/S

www.roedgaards.dk

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

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

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

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

Borgergade 38, 6700 Esbjerg 

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

www.scanoffice.dk

Din leverandør af kontorartikler

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

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

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

181

http://www.bws.dk/


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

11 STÆRKE I 
STRANDBYGADE

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

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

CJC GRUPPEN A/S

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

MED ANDRE ØJNE

Spar Nord Esbjerg · www.sparnord.dk

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

Scan Global Logistics A/S
Øresundsvej 12, 6715 Esbjerg 

Tlf.: 7613 4450   
esbjerg@scangl.com

www.scangl.com
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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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Salg & service af ventiler og aktuatorer
Oddesundvej 5 . 6715 Esbjerg N
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Energibundt

www.sydenergi.dk

AQUA-TEKNIK A/S
Saltvandsanlæg • Vandmiljø i akvarier og zoo
Bavnehøjvej 13 • 6700 Esbjerg • tlf.: 7516 7148 • fax: 7516 7948

www.aqua-teknik.com • post@aqua-teknik.com
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CERTEX - 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

CERTEX - 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
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Sikkerhedsudstyr Handsker
Arbejdstøj Fodtøj

www.csgruppen.dk

Henning g. Kruse Holding A/s

Workwearshoesheadgearglovespersonal protective equipment

Sikkerhedsudstyr Handsker
Arbejdstøj Fodtøj

Vesterhavsgade 137 . 6700 Esbjerg
Tlf. 70 70 13 43 . Fax 75 13 44 29
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Oddesundvej 1 · 6715 Esbjerg N · 76 10 11 12
www.rosendahls.dk

Ole Rømers Vej 6, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 18 33  •  www.abcatering.dk

Vagervej 5 · Ny Havn · DK-6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 32 88 · Fax 75 12 38 88

www.hans-aa-sonner.dk

Alt inden for
Presenninger, Tovværk, Wirer,
Kæder, Stropper, Offshore,
Sejlmageri, Løftegrej

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 2014

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
Logistikvirk - 
somhed...
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Follow us!
www.semcomaritime.com

www.pon-cat.com

Pon Power Scandinavia
er autoriseret forhandler af 
Cat motorer og generator- 
anlæg samt MaK motorer. 

PE offset A/S · Tømrervej 9 · 6800 Varde 
Telefon 76 95 17 17 · www.peoffset.dk

tryksag

klima-neutral tryksag®

Vi laver tryksager med omtanke for miljøet!Vi PASSEr På miljøET
Alle tryksager kan miljøcertificeres hos PE offset A/S

Vagervej 5 · Ny Havn · DK-6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 32 88 · Fax 75 12 38 88

www.hans-aa-sonner.dk

Alt inden for
Presenninger, Tovværk, Wirer,
Kæder, Stropper, Offshore,
Sejlmageri, Løftegrej

Esbjerg Catering A/S
Ordrer på stort og småt 
- vi klarer det lige godt!

Limfjordsvej 5 • 6715 Esbjerg N • Tlf. 7614 1013 • Fax 7614 1023

www.esbjerg-catering.dk • info@esbjerg-catering.dk

fadderannoncer07.indd   18 17-03-2008   10:10:27

H.E. Bluhmes Vej 30 · Postbox 289 · 6700 Esbjerg
Tlf. +45 75 13 88 55 · info@naajaq.dk

Seafresh...Seafresh...
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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 
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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*. Chef for museets 
forsknings- og formidlingsafdeling. 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 sideløbende hermed været engageret i dansk turisme på flere niveauer. Har publiceret en række artikler og bøger 
om nyere dansk maritim og politisk historie.

Knud Jakobsen (f. 1945):
journalist, gennemgik i 1965 a-pressens grundskole på esbjerg Højskole. ansat i a-pressen fra 1965 til 1970 og i de bergske 
blade/midtjyske medier fra 1970 til 2012. redaktør af Tidsskrift for Redningsvæsen efter rf 2-ulykken. Har skrevet bøgerne 
Gert Normann (2012), Danskeren bag bomben (2013) og Heksen fra Fjaltring (2014).

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. 
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Historiker, cand. mag. fra københavns universitet 2014. marinarkæologistuderende ved syddansk universitet i esbjerg og 
studentermedarbejder ved fiskeri- og søfartsmuseet fra 2014.
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Zoolog, ph.d. 1986-1990 leder for ”Projekt marsvin”, 1994-95 leder for forskningsbistandsprojektet ”small Cetaceans in the 
gulf of thailand and the andaman sea”. 2000-03 leder af projekt ”fokus på hvaler i danmark” ved fiskeri- og søfartsmuseet 
og Zoologisk museum. 2003-2013 videnskabelig redaktør og siden 2014 webmaster og redaktør for hjemmesiden www.hva-
ler.dk. forfatter til artikler og bøger om danske, europæiske og sydøstasiatiske havpattedyr.

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, bl.a. Danske dampskibe 1819 – 1870 og Frem af Søvejen er udkommet på fiskeri- og 
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Charlotte Bie Thøstesen (f. 1980):
biolog, lærer på varde gymnasium og Hf-kursus 2008-09. siden 2009 ansat på fiskeri- og søfartsmuseet med formidling 
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