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Forord

I året 2015 kom opfyldelsen af et længe næret ønske om en
udstilling om offshore på Fiskeri- og Søfartsmuseet et skridt
nærmere. I februar modtog museet den glædelige meddelelse, at A.P. Møller Fonden ville donere 15,5 millioner kroner til at realisere udstillingen ”Energi fra havet – Dansk
offshore på Nordsøen”. Fiskeri- og Søfartsmuseet ligger i
forvejen med sine over 110.000 besøgende om året blandt
de mest velbesøgte museer i landet. 2015 bød på en lille
besøgsfremgang på knap 4000. Når udstillingen ”Energi fra
havet” åbner i september 2016, vil den gøre museet til et
endnu mere attraktivt besøgssted.
Ligeledes først på året modtog museet meddelelsen om,
at museets direktør gennem 27 år, Morten Hahn-Pedersen,
ønskede at gå af med udgangen af juni for at nyde sit otium,
og med udgangen af februar stoppede også museets akvariemester Arne Sørensen efter 42 års ansættelse. Det sætter naturligvis sit præg på året, at op mod 70 års erfaring forlader
huset inden for få måneder. Men helheden består. Fiskeriog Søfartsmuseet har altid være præget af en stærk ånd, så
museet har kunnet holde samme høje aktivitetsniveau i 2015
som i årene forud, trods de udfordringer, som udskiftninger
på nøgleposter giver.

Årets udgave af Sjæk’len rummer traditionen tro artikler
fra museets mange arbejdsområder skrevet af såvel ansatte
på museet som eksterne forfattere. Om det er direktørskiftet,
der kalder til at gøre status, eller om det er en tilfældighed,
skal vi lade være usagt, men i hvert fald er der flere artikler
i årets udgave af Sjæk’len, der kigger tilbage på nogle af
de aktiviteter og samarbejder, museet har været involveret i
gennem tiden. Som museum er vores udgangspunkt, at man
ved at reflektere over fortiden kan blive klogere på nutiden
og dermed bedre til at navigere ud i fremtiden. Det betyder
ikke, at vi hænger fast i fortiden, tværtimod. Huset er mere
end parat til at begive sig ud på nye eventyr med en ny direktør i stolen i 2016.
Et museum som Fiskeri- og Søfartsmuseet er en sammensat virksomhed, og museets medarbejdere varetager et
utal af opgaver. Mange af disse opgaver ville ikke kunne
udføres uden en lang række samarbejdspartneres og bidragyderes indsats. Derfor skal der afslutningsvis lyde en varm
tak til alle både på og uden for museet, der har ydet en indsats i årets løb.
Mette Guldberg
Konstitueret direktør
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Reden ved Helsingør på en travl dag i 1739. Forrest i billedet saluterer et dansk linjeskib et ankommende flagsmykket svensk linjeskib,
sandsynligvis med en ambassadør ombord. I mellemgrunden nærmere Kronborg ses stedets almindelige vagtskib, som var orlogsfregatten
HØYENHALD på 30 kanoner. Akvarel af J. L. Bruun, 1739. M/S Museet for Søfart.
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Cordt Gylves Orm

En skippers karriere i dansk vestindiefart i 1700-tallet
Af Erik Gøbel

Det startede rigtig skidt for den unge sømand Cordt Gylves
Orm, da han skulle afsted på sin første sørejse i 1747. Men
hans karriere udviklede sig sidenhen alligevel ganske flot.
Han blev skipper på en række togter, der gik enten direkte
over Atlanten til Dansk Vestindien eller ad den berygtede
trekantrute via Guldkysten efter slaver til plantagerne på
de danske vestindiske øer. Med Orm som eksempel giver
artiklen et indblik i, hvordan den danske vestindiefart foregik mellem 1747 og 1783.
Da Vestindisk-guineisk Kompagnis fregat PRINSESSE
SOPHIA MAGDALENA skulle til at afsejle fra København den 15. september 1747, skete der noget dramatisk.1
Under folkenes hårde arbejde med at lette anker greb den
unge matros Cordt Gylves Orm pludselig sin kniv og stak
den tilsyneladende ganske umotiveret i siden på en af sine
helt uforberedte kammerater ved navn Johannes Johannesøn
Schaale. Kniven gik ind i hans venstre side kun en håndsbredde fra rygsøjlen. Kaptajn Andreas Thorsen beordrede
straks Cordt Gylves Orm sat i arrest på skibet, som dog
uden videre afbræk i skibsarbejdet afsejlede mod Helsingør,
hvortil man ankom allerede samme aften.
	Næste morgen blev Johannes tilset ombord af byens to
kirurger, som kunne konstatere, at knivstikket heldigvis ikke
var mere farligt, end at patienten kunne forblive ombord på
PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA. Da vinden nu var
gunstig, stoppede kaptajn Thorsen kun kortvarigt ved Helsingør, og allerede lidt senere samme morgen saluterede han
for Kronborg og sejlede ud i Kattegat på vej mod Afrika og
Vestindien ad den berygtede trekantede slavehandelsrute.

	Inden fregatten forlod ankerpladsen ud for Snekkersten,
havde kaptajnen imidlertid sendt en jolle i land med Cordt
Gylves Orm i benlænker og med besked til magistraten i
Helsingør om at tage sig af det først fornødne med hensyn
til misdæderen.
	Man indkaldte straks samme dag Helsingør byting og
afhørte Orm. Nu kom det frem, at han intet som helst havde imod Johannes Schaale, men at han havde stukket ham
med kniven netop for at blive sat i land og dermed undgå
at komme med på det lange togt.2 Man måtte regne med, at
rejsen ville komme til at vare halvandet år, og at dødeligheden blandt søfolkene ombord ville komme til at andrage
op imod en tredjedel.3 Cordt Gylves Orm forklarede, at han
ganske vist frivilligt havde taget hyre som matros på Vestindisk-guineisk Kompagnis skib, men at han havde fortrudt
kort efter, da han ikke var vant til livet til søs. Han havde
haft arbejde ved Flådens modelkammer i København,4 og vi
må antage, at arbejdet med skibsmodellerne har været forholdsvis let i fysisk henseende og tilladt ham at komme hjem
hver aften. Han fortalte bytinget, at han var ”ungefær 24 år
gammel”, og at han var født i Helsingør.5 Hans fader havde
været ærtemåler ved Proviantgården i København. Da Orm
havde bedt kaptajn Thorsen om at slippe for at komme med
på trekanttogtet, havde denne blankt afslået og truet den fortvivlede unge mand med en streng straf. Da ”blev han så
melankolisk og desperat, at da de i går ved middagstide lettede anker fra Københavns rhed, tog han sin kniv og dermed
stak forommeldte matros, som stod hos hannem for ved spillet på skibet, og kunne han ikke sige, at denne matros dertil
havde gjort hannem nogen slags årsag, men det skete alene
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En typisk dansk vestindiefarer var FRIDERICA på 102 kommercelæster og ejet af rederiet Fabritius & Wever i København. Hukkerten foretog 12 rejser direkte til Dansk Vestindien 1757-1772.
Derpå anskaffede rederiet et nyt skib med samme navn, som gjorde
11 vestindietogter 1773-1783, fortrinsvis til Sankt Croix. Gouache
af Frederik Wessel Munck, omkring 1780. M/S Museet for Søfart.

af desperation, siden han ikke sin demission kunne erholde.
Nu ellers, da han var kommen til sig selv igen, fortrød han
hjertelig denne gerning og ønskede, at det aldrig var sket”.
	Bort med skibet sejlede nu hans køjeklæder, en blå frakke med tilhørende vest, en blåstribet busseronne, en sejldugstrøje og bukser – foruden en kiste, hvori var 12 rigsdaler i rede penge, et par sko og et par knæspænder samt et
halsspænde af sølv, endvidere et par blå klædesbukser, en
damaskes vest, fem skjorter og et par silkestrømper samt et
par støvler, et par sko og fire par strømper. Selv om dette,
sammen med det tøj, han var iklædt, udgjorde alt, hvad han
ejede og havde, må vi sige, at i sammenligning med, hvad
mange andre matroser på tidens langfarter medbragte, var
Cordt Gylves Orm ganske velforsynet. Efter garderoben at
dømme var han ikke nogen helt almindelig matros.
	Dér stod nu byen Helsingør med en dem uvedkommende arrestant. Efter stiftsbefalingsmandens råd skrev bystyret
den 26. september 1747 til Vestindisk-guineisk Kompagni i
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København og spurgte, om de selv ville afhente delinkventen, eller om byen skulle sørge for at få ham transporteret til
hovedstaden.6 Resultatet blev, at kompagniet udvirkede, at
Orm den 9. oktober 1747 blev overført fra byens arrest til
det kongelige vagtskib i Sundet ud for Helsingør. Regningen
for de tre uger og to dage i byens arrest for forplejning og
halm til at ligge på blev på 2 rigsdaler 2 mark 14 skilling,
idet magistraten var storsindet nok til hverken at tage sig betalt for andre udgifter i forbindelse med arrestopholdet eller
for afholdelsen af ekstraretsmødet.
	Søløjtnant G. J. Dilleben7 havde så Orm i arrest på vagtskibet, som var orlogsfregatten RÅEN. Men allerede efter
en uges tid var arrestanten sendt til København, sandsynligvis per skib, og Vestindisk-guineisk Kompagni anmodede
byfoged Lorentz Fischer om at lade Orm hensidde i hovedstadens arresthus, indtil sagen mod ham kunne afgøres.
	Det har ikke været rart for den unge mand at tænke på,
hvad skibsartiklerne sagde om straffen for knivstikkeri.8
”Hvem der ombord på kompagniets skibe drager kniv eller værge med vred hu at gøre sin næste nogen skade, omendskønt ingen skade gøres, da skal den samme med kniven
slåes igennem hånden til masten, og skal han stå så længe,
indtil han drager kniven igennem hånden, og derforuden
have forbrudt to måneders gage. – Sårer han nogen, da skal
han drages under kølen, og derforuden have forbrudt seks
måneders gage... Dette holdes for livsstraf”.9
	Uheldigvis blev PRINSESSE SOPHIA MAGDALENAs
trekantrejse langvarig, selv om skibet var helt nybygget på
Andreas Bjørns værft på Christianshavn. Fregatten var på
96 kommercelæster (cirka 250 tons) og havde en længde af
93 fod (29 meter).10 Man hentede en slaveladning i Guinea,
hvorfra skibet afsejlede den 23. maj 1748, og efter at have
afleveret slaverne og indtaget en returladning i Dansk Vestindien, måtte man på hjemvejen gå i havn i Norge fra den 12.
december 1748. Først den 14. april 1749 stod skibet Øresund
ind, og tre dage efter ankom man til København med en last
råsukker.11 I alt havde rejsen således varet næsten 20 måneder – lidt længere end det sædvanlige halvandet år.12
	To dage efter hjemkomsten indgav Johannes Johannesøn
Schaale, som var ham, der var bleven stukket, en skriftlig er-

klæring til kompagniets ledelse. Heri bad han om, at Orm
måtte sættes på fri fod, da knivstikkeriet var sket ”udi raseri13
af ham og aldrig af nogen forsætlig ondskab”, og da Schaale
for længst ”har tilgivet ham samme ringe forseelse”.
	Den 28. april 1749 skrev Orm selv til direktionen for
kompagniet og bønfaldt om at blive sat fri. Han gjorde opmærksom på ”min i skibet påkommende svaghed”, som bevirkede vildelsen; desuden fremhævede han, at Schaale havde forligt sig med ham; og endelig ville han – som ung og

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

Havnepladsen i Christiansted på Sankt Croix. Råsukkeret leveredes fra plantagerne i store tønder, som fra pladsen blev rullet ind på vægten i vejerboden. Det er den lille mørkebrune bygning med de store porte bagerst til venstre i billedet. Efter toldbehandling blev tønderne
prammet ud til de ventende skibe på reden, hvorfra råsukkeret blev sejlet til Danmark til raffinering. Akvarel af H. G. Beenfeldt, 1815.
Rigsarkivet, Kort- og tegningssamlingen, Rentekammeret 337, 211b.
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I sukkerfart
Om Cordt Gylves Orms allertidligste karriere inden knivstikkeriet véd vi, at han allerede som syttenårig i 1741 var
aflønnet af Vestindisk-guineisk Kompagni; men vi véd ikke,
hvilken stilling han bestred.14 Og som nævnt var han i en
periode op til 1747 beskæftiget ved Flådens modelkammer.
	Efter at være løsladt fra arresthuset i 1749 er Orm sandsynligvis stukket til søs. I hvert fald finder vi ham igen som
interim skipper (efter den tidligere kaptajns død) på fregatten JÆGERSBORG, som den 24. november 1755 afsejlede fra Sankt Thomas. Skibet var bygget 1746 på Andreas
Bjørns værft på Christianshavn, det havde en drægtighed på
95 kommercelæster (cirka 250 tons), det var 91 fod (28 meter) langt, og det var armeret med 20 kanoner.15 JÆGERSBORG var tidligere samme år sejlet direkte til Dansk Vestindien med embedsmænd og andre passagerer i forbindelse
med Vestindisk-guineisk Kompagnis opløsning og koloniens overgang til kongelig administration.16 Hjemrejsen gik
imidlertid ikke godt, for 29. februar 1756 måtte Orm skrive
hjem fra Tenby på sydkysten af Wales, at han en måneds tid
forinden var kommet til at sejle ind i ”den forkerte kanal” –
altså at han i stedet for at ramme Den engelske Kanal havde
holdt for meget nordpå og var kommet ind i Bristol Channel.
Desuden var der undervejs sket stor skade såvel på kongens
ladning af råsukker som på skibet.17 En anden kaptajn overtog kommandoen og sejlede den 6. august 1756 skibet ”i
god stand” videre hjem mod København.
	Orms fejlnavigation blev imidlertid ikke lagt ham til varig last hos Rentekammeret, som i perioden 1754-1760 stod
for statens besejling af Dansk Vestindien. Han blev i hvert
fald forhyret igen i 1759 som styrmand på KRONPRINS
CHRISTIAN til Sankt Thomas (og måske også på et eller
flere togter i mellemtiden). Igen døde den oprindelige kaptajn, og som skipper på rejsen hjem fra Vestindien fik Orm
ansvar for en offentligt ejet ladning, bestående af blandt
andet 494 fade brunt råsukker, 13 baller bomuld og 10 machenilletræer,18 samt for privat fragt af 216 fade sukker, tre
baller bomuld og en tønde kaffebønner. Sukker transporteredes i store tønder, ofte kaldet fade eller oksehoveder, der
som regel vejede omkring 400 kg hver. På hjemrejsen blev
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Efter hver rejse aflagde kaptajn Orm regnskab over for sin reder.
Således også efter rejsen, som sluttede ved ankomsten til København den 3. juni 1774. Brevet hér illustrerer den sædvanlige
procedure, som var, at Generaltoldkammeret derpå gennemgik
regnskabet og i såkaldte antegnelser gjorde bemærkninger dertil.
Derpå besvarede Orm de fremførte spørgsmål og udbad sig samtidig en endelig kvittance (godkendelse) for sit regnskab. Rigsarkivet, Generaltoldkammeret, Vestindiske og guineiske sager 223,
J.nr. 340/1774.

man på grund af det hårde vintervejr og frygt for is i danske
farvande nødt til at ligge fra 14. december 1759 og godt tre
måneder frem i Kleven ved Mandal i Norge.19 Først den 5.
april 1760 nåede man København.20
	Et sådant ophold i norsk havn var almindeligt forekommende blandt vestindiefarerne, og Cordt Gylves Orm blev
da også kort efter hjemkomsten bedt om at sørge for istandsættelse af KRONPRINS CHRISTIAN, så skibet kunne
være sejlklart inden seks uger til Dansk Vestindien og retur. Hver dag skulle han have opsyn med arbejdet, arbejdsmændene og de forbrugte materialer. Desuden skulle han
anskaffe nødvendigt inventar til skibet samt udarbejde rulle
over mandskabet og dets hyrer og proviantering for 12 måneder.21 Ved kongelig resolution af 24. juni 1760 blev Orm
udpeget til kaptajn på den forestående rejse.22
KRONPRINS CHRISTIAN var et mellemstort skib på
120 kommercelæster (cirka 310 tons), og det passerede Helsingør den 8. september 1760 destineret til Sankt Thomas.23
Efter et ganske kort ophold på Orkneyøerne den 27. september fortsatte man vestover forbi det farlige klippeskær
Rockall, som sigtedes den 13. oktober. Da skibet havde
krydset Atlanten den 25. november, blev man prajet af to
franske kapere, og dagen efter fik Orm landkending af den
vestindiske ø Desirade. Den 29. november kunne man lade
ankeret falde i den gode naturhavn ved Charlotte Amalie på
Sankt Thomas. KRONPRINS CHRISTIAN havde ikke haft
væsentlig sygdom eller dødsfald ombord, men kaptajn Orm
havde haft sine problemer med passagererne, som fortrinsvis var militærfolk og embedsmænd. De fine herrer var særdeles utilfredse med forplejningen og lod deres vrede over
den beskedne og ensformige skibskost gå ud over kaptajnen,
som efterhånden opgav at spise sammen med dem i kahytten. Med de menige folk var der derimod ingen problemer
før ankomsten til Sankt Thomas. Men vel ankomne dertil
”holdt de et uregerligt ståhej ombord, thi alle officererne
var taget i land, som skulle have dem under kommando”.24
Først efter en uges ballade blev folkene sat i land – den ene
halvdel på Sankt Thomas, den anden blev overført til Sankt
Croix. Forinden var tre matroser deserteret fra skibet og sejlet afsted med en engelskmand.

Danmarks største sukkerraffinaderi lå på Christianshavn, hvor
det fungerede fra 1729. I den massive bygning raffinerede man
det vestindiske råsukker og lod derpå sukkeret stå til afdrypning,
inden de færdige sukkervarer kunne sælges til indenlandsk konsum
eller eksporteres. Et beskedent detailsalg af raffineret sukker, kandis og sirup skete fra en lille salgsbod ved raffinaderiet. Rigsarkivet, Vestindisk-guineisk Kompagni 161.

Udlosningen af KRONPRINS CHRISTIAN blev påbegyndt den 16. december og omfattede blandt andet ammunition samt mursten og kanoner, der havde fungeret som ballast på udrejsen. Returladning var der dog ikke umiddelbart
at få, da de kongelige pakhuse var næsten tomme, og man
derfor måtte afvente årets sukkerhøst, som imidlertid skulle
være parat til udskibning i juni.25

13

Det gik ikke desto mindre særdeles trægt med at få returlasten leveret. Orm var bekymret over sendrægtigheden,
der kunne komme til at betyde, at han skulle gennemsejle
de nordlige farvande i de kolde og stormende efterårs- og
vintermåneder. Trods flere både mundtlige og skriftlige rykkere til sekretrådet var KRONPRINS CHRISTIAN først tilladet den 8. august 1761, hvor skibet lå ”ganske sejlklar”.
Alligevel måtte vor efterhånden stærkt utålmodige kaptajn
vente endnu halvanden uge på sekretrådets udklareringsdokumenter, inden han kunne afsejle. Ladningen bestod denne
gang af 144 oksehoveder og 71 mindre tønder råsukker og
fem baller bomuld for kongelig regning, foruden 496 oksehoveder og fem tønder sukker, fem bomuldsballer, otte fade
ung rom (kaldet kill devil) og 11 fustager og 23 sække kaffe
som privat fragtgods. Igen følte skibsrådet sig nødsaget til
at beslutte at tilbringe vinteren i Arendal i Norge. Til København ankom man først 12. maj 1762.26
På den tid ejede Cordt Gylves Orm en ejendom i Borgergade i København (på hjørnet af den nu forsvundne Helsingørsgade). Her boede han – når han var hjemme – sammen
med sin kone Elisabeth Margrethe Orms og en sekstenårig
søsterdatter ved navn Johanne Helgensdatter. I ejendommen
boede desuden seks familier til leje.27
På ny fik Cordt Gylves Orm ordre om at få skibet repareret, så det kunne være sejlklart ultimo oktober 1762 til
endnu en rejse til Sankt Thomas med ham selv som fører.28
Den 7. december 1762 betalte skibet sin øresundstold; men
fem dage senere havde man et ”vanheld” ved Læsø, hvorved skibet sprang alvorligt læk. Orm måtte derfor først søge
kortvarigt ind til den nærliggende svenske havn i Marstrand
og dernæst gå til norsk (indenlandsk) havn for at udlosse
ladningen og reparere fartøjet snarest muligt. Ved Lynge
nær Arendal lå man så helt indtil april året efter.29 På vejen
over Atlanten indtraf meget vindstille og skiftende vinde,
desuden døde en af matroserne, og en del af besætningen
blev angrebet af skørbug. Man ankom til Sankt Thomas 16.
juni 1763 og lossede straks ladningen, der bestod af brædder
og fødevarer som saltet oksekød, røget flæsk, smør, rug- og
hvedemel, gryn, ærter, salt og eddike. Ballasten udgjordes af
60.000 mursten, som kunne bruges ved byggerier i kolonien.

14

Derimod gik det igen kun ganske langsomt med at få
en returladning ind. I Orms instruks stod ellers, at han højst
måtte ligge 60-70 døgn i Vestindien, og at han skulle have
en returlast på op mod 500 fade sukker. Endnu da fristen
udløb den 26. august, var Orms skib ikke fuldlastet, men lå
stadig og ventede på at få mere sukker ombord.30 KRONPRINS CHRISTIAN må alligevel være kommet afsted ikke
længe derefter, for den 21. november 1763 noterede man i
øresundstoldregnskaberne, at Orm passerede Helsingør på
vej til København med en ladning sukker.31
I løbet af vinteren blev Orms skibsregnskab som sædvanlig revideret og godkendt, og han og pakhusforvalter
Brandorph fik ordre om at få KRONPRINS CHRISTIAN
sejlfærdig til endnu en tur til Dansk Vestindien med Orm
som fører.32
Han sejlede ud af Øresund den 6. maj 176433 og ankom
planmæssigt til Sankt Thomas den 8. juli, hvor han i løbet af
en halv snes dage udlossede sin ladning, som bestod af 54.050
mursten og 14 tylvter34 brædder, foruden proviant til de militære på øerne (71 tønder saltet oksekød, 80 tønder røget flæsk,
107 små tønder smør og 14 tønder rugmel) og til de kongelige søfolk i Vestindien (kød, flæsk, smør, skibsbrød, mel,
talg, ærter, gryn, salt, eddike og brændevin, i alt 203½ tønde).
Men denne gang løb den erfarne kaptajn Orm ind i særligt store problemer med at få leveret en returladning.35 Den
skulle på ny omfatte mindst 500 fade råsukker, men ved ankomsten var der kun fire at finde i de kongelige pakhuse.
Den lokale regering, sekretrådet, som skulle levere ham returladningen, forsikrede Orm, at man nok skulle sørge for,
at han fik sin fulde ladning senest i begyndelsen af oktober. I
den første uge af august fik han endelig leveret 79 fade. Den
20. i samme måned havde han i alt fået 131 fade, og den 29.
september var der efterhånden indskibet 204 fade for kongelig regning samt 29.030 pund (cirka 15 tons) pokkenholt36
som privat fragtgods. Skønt mange private skibe i disse
måneder blev lastet og sendt til Danmark, lå KRONPRINS
CHRISTIAN endnu 30. september 1764 i Sankt Thomas og
ventede på, at sekretrådet skulle skaffe meget mere sukker.
Kaptajn Orm havde derfor følt sig nødsaget til at indgive til
byfogeden i Charlotte Amalie den 15. september en officiel

protest over generalguvernøren og sekretrådet, da han havde
overskredet sin maksimale liggetid på 70 døgn – og ikke
engang havde udsigt til snart at være fuldlastet.
Hvornår KRONPRINS CHRISTIAN endelig kunne afsejle fra Sankt Thomas vides ikke. Men skibet kom ikke til
København før i juli 1765.37 Efter udlosning og aftakling
blev skibet forhalet til skibsbygmester Ole Gads plads på
Christianshavn. Pakhusforvalter Brandorph mente, at skibet
behøvede ny fyrrehud og eftersyn af den faste forhudning,
foruden kalfatring og sædvanligt eftersyn af blandt andet
master og rigning.
Der skete nu det, at KRONPRINS CHRISTIAN i sommeren 1766 blev solgt af Generaltoldkammeret til det nyoprettede Guineisk Kompagni, der skulle overtage besejlingen af forterne på Guldkysten og slavehandelen under
Dannebrog over Atlanten. Efter at have gjort fire rejser til
Vestindien som fører af skibet var Cordt Gylves Orm, som
han selv skrev, nu blevet brødløs. Han ansøgte derfor i juni
1766 om enten en pension fra det offentlige for sig og sin
familie eller ansættelse i kongelig tjeneste til lands eller
vands. Generaltoldkammeret svarede ved at anbefale ham
overfor direktionen for Guineisk Kompagni, der jo havde

overtaget hans skib.38 Kompagniet omdøbte straks skibet til
FREDENSBORG (efter et af forterne på Guldkysten), men
ses ikke at have ansat Orm trods de pæne ord om ham.39
Paketbådfører for Generaltoldkammeret
Nogle år efter genfinder vi Cordt Gylves Orm i november
1769, hvor føreren af den vestindiske paketbåd SANKT
CROIX var blevet svagelig, og Orm derfor anmodede om
at få lov til at træde i hans sted. Generaltoldkammeret imødekom ansøgningen,40 og hermed begyndte et nyt kapitel i
Orms karriere. En paketbåd var betegnelsen for et skib, som
regelmæssigt bragte passagerer og post og i mindre grad
fragtgods frem og tilbage mellem bestemte havne. Paketfarten på tropekolonierne blev besørget af den danske stat.
	SANKT CROIX havde en drægtighed på 46 kommercelæster (cirka 120 tons) og hørte dermed til de mindre fartøjer i vestindiefarten, (hvor den gennemsnitlige drægtighed
var præcis dobbelt så stor).41 Paketbåden var bygget i 1762
af bygmester Ole Gad for kongens regning på etatsrådinde
Wevers værft i København. Den var 68 fod lang, 21 fod bred
og 11 fod dyb (21 x 6,2 x 3,5 meter), og den var armeret
med seks kanoner og seks falkonetter.42 Bådens inventarium

Skibsbygmester Frederik Michael Krabbes tegning af snit, plan og aptering af paketbåden SANKT CROIX. Den løb af stabelen den 11.
august 1762. Tegningen viser blandt andet også chefkahytten agter og lastens indretning. Forude ses den store jernkabys. Rigsarkivet,
Kort- og tegningssamlingen, Søetaten G 4064.
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I kahytten på paketbåden spiste kaptajn Orm sammen med over- og
understyrmand og eventuelle passagerer, som der ofte var et par
stykker af. Dette – og indkvarteringen – havde Generaltoldkammeret bestemt 1772 ved sin anordning. Underofficerer og menige
ombord spiste, hvor de fandt det mest praktisk. Deres ugentlige
ration bestod af 2½ pund kød og flæsk, 1½ pund tørfisk, 1 pund
smør, foruden gryn, ærter, brød, brændevin, øl og vand. Derimod
var olie, øleddike og svesker ”ikke nogen ordinær spise”. Rigsarkivet, Generaltoldkammeret, Vestindiske og guineiske sager 482.
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omfattede godt og vel 300 poster, fordelt på de ansvarlige:
kaptajnen (først og fremmest kahytsinventar, medicinkiste),
styrmanden (sejl, flag, navigationsinstrumenter), bådsmanden (ankre, værktøj, pumper, nagler, tove, skydevåben),
tømmermanden (træ, søm), kokken (køkkentøj) og butteleren (proviant). Ved afsejling, eksempelvis i sommeren 1773,
blev SANKT CROIX sat i stand, så master, stænger, ræer og
rundholter samt stående og løbende gods og alle blokke og
fald var i behørig stand.43
	Man medbragte omkring 70 forskellige slags fødevarer.
Vigtige var de – i vore dages mål – godt 600 kg hårdt skibsbrød og 460 kg saltet oksekød og 300 kg smør (alt sammen
sikkert meget hårdt saltet af hensyn til holdbarheden). Af
skibsøl var der 17.000 liter og af dansk kornbrændevin 260
liter. For de fine folk, der spiste i kahytten hos kaptajnen,
kunne der serveres delikatesser som røget oksetunge, -lår og
-bryst, ledsaget af franske vine og fransk brændevin (cognac). Deres mad kunne krydres med kanel, safran, muskat,
kardemomme eller nellike, og de kunne nyde en kop sort
eller grøn te med sukker. For at forebygge skørbug ombord
medbragte man adskillige grøntsager og surkål, og samme
formål tjente det friske kød i form af levende dyr ombord:
24 høns, 16 ænder, fire gæs og tre unge svin.
	Besætningen bestod af 16 mand, nemlig kaptajn Orm,
overstyrmand, understyrmand, bådsmand, tømmermand og
kok, foruden otte matroser, en koksmat og en dreng. De månedlige hyrer gik fra Orms 24 rigsdaler til skibsdrengens
bare to eller tre rigsdaler. På rejserne var som regel desuden
et par passagerer med.44
	I kahytten spiste kaptajnen sammen med over- og understyrmanden samt eventuelle passagerer. Disse kunne for
eksempel være en jordemoder, en officer eller ofte embedsmænd. Indlogeringen ombord måtte ske ”efter skibets lejlighed”45 – så havde man ikke lovet for meget. Flertallet af
besætningen blev forplejet i henhold til spisetaksten. Denne
angav nøje afmålte kvanta af flæsk, kød, tørfisk, smør, gryn,
ærter, brød, brændevin og øl, foruden lidt olie, eddike og
svedsker, som dog ”ikke er nogen ordinær spise”.46
	Som fører af paketbåden gjorde Cordt Gylves Orm en
rejse hvert år fra 1769 til 1773.47 Rejserne gik til det nye

Paketbåden SANKT CROIX blev bygget i 1762 for offentlig regning. Her ses tegninger til dens smukke tidstypiske ornamentering af galionen og agterskibet. Chefskahyttens vinduer er omgivet af to havmænd med treforke, foruden kong Frederik den Femtes kronede navneciffer
og skibets navn. Rigsarkivet, Kort- og tegningssamlingen, Søetaten G 2882.

regeringssæde i Christiansted på sukkerøen Sankt Croix;
returladning kunne indtages i Christiansted eller Frederiksted, eventuelt på Sankt Thomas, hvor man i så fald tillige
kunne hente breve og tage dem med til Danmark. Der var
stadig problemer med rettidigt at få leveret sukkerlast, især
da fristen for ophold i vestindisk havn for paketten var sat
til kun fire-fem uger, og rejserne i det hele taget skulle gennemføres så hurtigt som muligt, blandt andet af hensyn til
brevposten ombord.48
	Med ombord på SANKT CROIX fik kaptajnen altid en
masse papirer.49 Det drejede sig om latinsk og algiersk søpas, kaptajnsinstruks, spisereglement og anordning, mandskabsrulle, seks protokoller til at føre undervejs, skibsinventarium, ladningsliste, københavnsk toldseddel, traktat
og reglement vedrørende algierske søpas, plakat om føring,
skibsartikler50 og endelig skibets bil- og målebrev.
	Som nævnt var en af paketbådens vigtigste opgaver at
sørge for postbefordringen, og for eksempel ved afsejlingen i 1773 medbragte man 26 breve og en pakke – blandt
andet brev fra Generaltoldkammeret til sekretrådet på Sankt
Croix og til rådet på Sankt Thomas, og til forskellige embedsmænd på øerne var der officielle skrivelser fra General-

toldkammeret, Rentekammeret, Overskattedirektionen og
Bjergværksdirektoriet. Et par breve må nok betegnes som
mere eller mindre private – et fra grev Moltke til vicekommandant H. L. E. Schimmelmann på Sankt Croix og et fra
købmand Lycke til agent Johannes Kragh på Sankt Thomas.
Den enlige pakke var sendt fra en fuldmægtig Harding til
sognepræsten Bølle Rørdam på Sankt Thomas; men hvad
der var i den, véd vi ikke.
	De fleste rejser forløb helt efter planen, hvilket betød en
udrejse på tre måneder, et ophold i Dansk Vestindien på tre
måneder og en hjemrejse på næsten tre måneder, i alt altså et
fravær på otte-ni måneder. Men et enkelt togt blev dog ganske dramatisk og forsinket.51 Efter at være stået Øresund ud
den 11. juni 1773 ankom paketbåden velbeholden til Sankt
Croix 7. august. Man var tilladet 19. september, gik til Sankt
Thomas efter post og derfra hjemefter den 24. september.
Efter to uger med føjelig vind og vejr løb SANKT CROIX
et godt stykke nordøst for Bermuda en aften ind i en heftig
orkan, og man bjærgede ufortøvet alle sejl. For takkel og tov
krængede skibet alligevel så meget, at halvdelen af storlugen kom under vand. Da skibet i den situation ikke ville rejse sig igen, blev det besluttet at kappe masten overbord med
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stående og løbende gods for at redde skib, mandskab og last.
Da masten var kappet bort, rejste skibet sig heldigvis igen,
men med en masse vand i kahytten, og snart slog en mægtig
brodsø båd og chalup overbord sammen med forskelligt andet, som ellers var fastsurret på dækket. Da orkanen løjede
af, lå masten med rigningen uheldigvis stadig inde under
skibet og stødte meget voldsomt imod det slingrende skrog
i den svære sø. Man kunne ikke komme til at kappe rejsningen helt fri, men måtte vente på, at tovværket selv sled sig
i stykker mod kølen, og det hele endelig forsvandt efter en
lang skrækkelig nat. Lykkeligvis holdt skroget tæt, så Orm
og hans besætning kunne koncentrere sig om at få rejst tre
stænger som små nødmaster, ”alle skrøbelige og svage”.
Med denne nødrejsning returnerede havaristen ganske langsomt til Sankt Croix, hvortil man endelig ankom igen den
22. november efter hele seks uger og to dages forgæves sejlads. Efter reparation og fornyet hjemrejse fik man endelig
den 1. juni 1774 Kronborg om styrbord – efter et års fravær
fra Danmark.
	Da besætningen med vilje havde tilføjet skibet skade
(ved at bortkappe mast og rig) for at undgå endnu større
økonomisk tab ved et totalhavari, var der tale om såkaldt
havari grosse eller fælleshavari, og tabet derved skulle derfor bæres i fællig af alle med økonomisk interesse i skib
eller ladning. Kaptajn Orm skulle også personligt bidrage,
da han ombord havde 12 fade råsukker som privat fragtfrit
føringsgods. Hans bidrag til godtgørelsen blev opgjort til
136 rigsdaler 89 skilling.52 I alt blev skaden opgjort til 739
rigsdaler af skibets værdi (på 4.000 rigsdaler), 237 rigsdaler
af fragten (på 1.284 rigsdaler) og 1.669 rigsdaler af ladningen (på 9.037 rigsdaler). Orm anførte imidlertid, at han også
havde lidt skade på helbred og klæder, og at han i øvrigt ikke
havde råd til at betale sin del af havarigodtgørelsen. Han
ansøgte derfor om at måtte blive fri for at betale, hvilket
Generaltoldkammeret anbefalede, og kongen allernådigst
accepterede.53
Hér må lige indskydes en bemærkning om føring. Fortjeneste ved køb og salg af privat føringsgods udgjorde ofte
et meget væsentligt tilskud til kaptajnens hyre (og de andre officerers ombord). På Vestindisk-guineisk Kompagnis
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skibe fra Danmark til Vestindien måtte kaptajnen således
medføre en ikke specificeret mængde handelsvarer for egen
regning, når blot ikke de tog pladsen op for kompagniets
egne varer på det som regel langtfra fuldlastede udgående
skib. På hjemrejsen derimod var kaptajnen bevilget føring
i form af 400 pund råsukker pr. læst, skibet var drægtigt54 –
som fører af et skib på størrelse med SANKT CROIX på 46
læster beløb det sig altså til 18.400 pund eller hele ni tons.
Med en auktionspris i København på 7 skilling pr. pund gav
dette en flot salgspris på 1.350 rigsdaler. I andre tilfælde
blev skibsofficererne i stedet for egentlig føring lovet pæne
pengepræmier for at få dem til agere så fordelagtigt som
muligt på rederens vegne. For eksempel var det almindeligt,
at kaptajner i trekantfarten modtog 2 eller 2½ procent af den
samlede auktionspris ved salget af slaverne i Vestindien som
præmie, og ved sukkerfarterne hjem fra Dansk Vestindien
fik han typisk ½ rigsdaler som belønning for hvert fad sukker, han bragte sikkert til København.55 De ladninger, som
Orm havde fragtet hjem på de fem rejser med paketbåden
SANKT CROIX, bestod hovedsagelig af råsukker for kongelig regning – i alt 543 fade, hvortil kom sandsynligvis
omkring 90 fade som gods for privat regning, blandt andet
Orms eget føringsgods. Hertil kom lidt rom, bomuld, kaffebønner og konfekt.56
	Medens paketten lå i København den følgende vinter,
førte Orm som sædvanlig tilsyn med den næsten dagligt og
sørgede for lapsalving inden- og udenbords samt anden nødvendig vedligeholdelse.57 Men han kom ikke ud at sejle med
paketbåden igen.
	I foråret 1776 afhændedes fartøjet til Den Kongelige
Grønlandske Handel.58 Orm havde da været i kongelig tjeneste siden 1758 og som kaptajn forestået ni rejser til Dansk
Vestindien, men havde nu ”ligget stille i tvende år uden
ringeste fortjeneste”, som han skrev til Generaltoldkammeret, idet han bad om økonomisk støtte til sig selv og sin
familie.59 Kammeret reagerede tilsyneladende ikke på hans
ydmyge henvendelse, så da han stadig ikke havde fundet nogen beskæftigelse, anmodede Orm den 24. november 1777
på ny om hjælp, idet han stadig var uden indtægt. Han havde
erfaret, at hans paketbåd nu igen skulle til Vestindien for

Generaltoldkammeret, og han ville naturligvis gerne være
dens fører.60 Men heller ikke denne gang blev han antaget.
Karrierens sidste år
Om Cordt Gylves Orms liv i land véd vi ikke meget; men
da hans hustru Elisabeth Margrethe, født Kruuse, døde, blev
deres indbo i lejligheden i Borgergade registreret af Københavns Skiftekommission den 24. april 1778.61 Blandt andet
omfattede lejligheden på første sal to stuer, et værelse og et
veludstyret køkken, medens der på anden sal var endnu et
par værelser. I stuen mod Helsingørsgade fandtes to spejle
i forgyldte rammer, tolv skilderier, fire borde, syv stole og
en seng med omhæng, og desuden var der fire fag gardiner. I det lille værelse var der også en stor seng med rigeligt

sengetøj. I stuen mod Borgergade rådede Orm over spejle,
blåmalet bornholmerur, hele tredive billeder, dragkiste, chatol, guldlæderstole, kanapé og tebord, foruden en temaskine
af kobber, otte par tekopper, en kaffekande af messing, tre
spølkummer og tre puncheboller. Især denne fine stue vidner om, at familien har klaret sig pænt, selvom Orm til tider
havde problemer med at finde hyre.
	Det ser ud til, at Cordt Gylves Orm ikke sejlede på Vestindien i perioden 1775-1781.62 Men den efterhånden snart
tresårige kom afsted endnu en gang. Med de voldsomt ophedede konjunkturer for neutral skibsfart under Den Amerikanske Uafhængighedskrig etablerede man et Østersøiskguineisk Handelsselskab i København i sommeren 1781.63
Selskabet var statsligt ledet, og det skulle blandt andet ad-

Fort Christiansborg var det danske hovedkvarter på Guldkysten. Her lå slaveskibene ved den havneløse kyst med den stærke brænding og
fik deres levende last ombord. Overfarten derfra til Vestindien varede to-tre måneder, og i gennemsnit døde hver sjette slave undervejs.
Rigsarkivet, Danske Kancelli G 122.

19

ministrere forterne på Guldkysten og stå for slavehandelen
under Dannebrog mellem Guinea og Vestindien. Tiderne var
så gunstige, at alene i året 1782, da det hele toppede, udstedtes søpas til 217 rejser direkte til Dansk Vestindien og til 11
rejser ad trekantruten.64
	Så den erfarne Orm – der allerede ved skifteforretningen
i 1778 var blevet betegnet som ”forhenværende skibskaptajn” – blev fundet frem igen. Østersøisk-guineisk Handelsselskab hyrede ham som fører af den helt nybyggede fregat
GREV MOLTKE på 119 kommercelæster (cirka 310 tons),
konstrueret af skibsbygmester Erik Eskildsen og navngivet
efter et af direktionsmedlemmerne. Ifølge bilbrevet var dimensionerne: 104 fod langt, 26 fod 7 tommer bredt og 10
fod 7 tommer dybt (33 x 8,4 x 3,3 meter).65 Skibet fik udstedt søpas den 20. april 1782 med Orm som kaptajn og destineret ad trekantruten til Guinea efter slaver til Vestindien
og derfra hjem igen.66 Orm tog 511 afrikanere ombord ved
de danske etablissementer i Afrika, undervejs over Atlanten
døde 93 af slaverne (18 procent) – nogenlunde som normalt
på mellempassagen.67 Søpasset blev tilbageleveret i København efter endt rejse 27. december 1783. Dermed var Cordt
Gylves Orms lange karriere til søs tilsyneladende slut. Han
var da lige omkring 60 år gammel, men er antagelig død kort
efter.68
	Afsluttende må man sige, at Orm fik en ganske pæn karriere i vestindiefarten, selvom begyndelsen med hans knivstikkeri bestemt ikke havde set lovende ud. En stilling som
kaptajn i farten på Dansk Vestindien og Guinea, endda som
fører af den kongelige paketbåd, blev betragtet som særdeles respektabel. På mange måder kan hans lange liv til søs
tjene som illustration af, hvordan især vestindiefarten under
Dannebrog foregik mellem 1747 og 1783.
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Summary
Cordt Gylves Orm was a Danish sailor, born in 1724. He
was employed as a teenager by the West India and Guinea
Company in Copenhagen. In 1747, Orm was hired as a sailor on the Company’s slaver PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA. As he was not familiar with life at sea, Orm
changed his mind and asked the captain to be relieved of his
contract, but he was ordered to stay on board. He became
so desperate that he took his knife and stabbed one of his
fellow seamen when they weighed anchor in Copenhagen
on 15 September 1747. The wound turned out not to be serious, but Orm was immediately put ashore as a prisoner. The
ship’s voyage along the triangular route via the Gold Coast
to the Danish West Indies and back to Denmark took almost
20 months, and Orm was not released until the ship had returned in April 1749.
	In spite of this sad start, Cordt Gylves Orm later became
a captain on no fewer than eleven voyages to the Caribbean,
especially in public service. Already in 1755, we find him
on the frigate JÆGERSBORG which departed from Saint
Thomas in November, and where he – upon the death of the
captain – himself became acting captain. However, he was
far from successful as his navigation was inaccurate and the
ship ended up in the Bristol Channel instead of the English
Channel.
	Nevertheless, Orm was engaged in 1759 by the Exchequer (Rentekammeret) as master of the KRONPRINS
CHRISTIAN, bound for the Danish West Indies, where he
again became acting captain on board. He returned with a
cargo of raw sugar and a little cotton, rum and coffee beans.
	It was Orm’s duty to see to it that the KRONPRINS
CHRISTIAN was repaired and fitted out for a new voyage
to Saint Thomas in 1762 and again in 1764. He ran into
problems with passengers who complained about the lack
of comfort and humble food on board, and on several occasions it was difficult for him to get acceptable return cargoes
from the West Indian government officials.
	In 1766, his ship was sold by the Exchequer to the newly
established Guinea Company. Orm was thus unemployed until late 1769, when he was asked to take command of the roy-

al West India packet boat SANKT CROIX. The packet was
a small but fast vessel which transported first and foremost
passengers and mail, and only to a lesser degree the usual
cargo. SANKT CROIX had a crew of 16 men. Orm captained
a voyage every year from 1769 to 1773 to Christiansted on
Saint Croix, seat of the West India Government. Most of the
voyages were made according to schedule, but on the last return voyage the boat ran into a heavy storm which forced
Orm to return to Saint Croix for essential repairs.
His salary as a captain was 24 rix-dollars a month, or a
little over 200 rix-dollars on a direct return voyage. He was
also permitted to trade on his own account (pacotille), which
would typically yield a profit of more than 1,000 rix-dollars
on each voyage.
	It appears that he did not succeed in gaining engagements between 1775 and 1781. But during the hectic boom
of neutral Danish tonnage during the War of American Independence, the experienced Cordt Gylves Orm, who by then
called himself a “retired ship’s captain”, was hired by the
Baltic and Guinea Trading Company to command the quite
new ship GREV MOLTKE on a voyage along the triangular
route. He took 511 Africans aboard at the Gold Coast (18
percent of whom died during the so-called middle passage),
took a cargo of raw sugar from the Danish West Indies, and
was back in Copenhagen in December 1783.
	Orm was around 60 years old at that time, and he probably died soon after. He had had a fine career in the West
India trade, and his long life at sea is an illustration of how
Danish shipping to the West Indies and the Gold Coast was
carried out between 1747 and 1783.
Erik Gøbel (f. 1949)
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KISTA DAN af Esbjerg med norske JOPETER af Aalesund i isen ved Grønland 1955. KISTA DAN bjærgede den resterende del af besætningen fra JOPETER, som var blevet læk efter at have tabt skruen og derefter opgivet og efterladt i ismasserne. Fr. Landt skildrede mødet
mellem skibene og solgte billedet til rederiet. Det gav en mindre diplomatisk krise året efter, da danske marinere fandt JOPETER relativt
uskadt grundstødt på en sandbanke på Grønlands østkyst og forsynede det med dansk splitflag. Hvem ejede skibet: Rederiet, den danske
stat, forsikringsselskabet eller bjærgerne? Privateje.
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Frants Landt − lods og marinemaler
Af Benny Boysen

Historien om dansk marinemaleri er først og fremmest tilgængelig gennem monografier om fagets udøvere, idet et
større samlet dansk værk savnes. En væsentlig udøver i første
halvdel af 1900-tallet var den som maler til dels autodidakte
lods Frants Landt, der ikke tidligere er biograferet. Måske
skyldes det, at han selv livet igennem stædigt fastholdt en
identitet som lods og sømand. Denne artikel er første biografi
om mennesket, lodsen og marinemaleren Frants Landt.1
Lods og marinemaler Frants Landt blev født 17. januar 1885 i
Danmarks mindste købstad Nysted på Lolland. Frants Georg
Carl Landt blev han døbt i Nysted kirke, men livet igennem
brugte han kun de første to bogstaver i sit første fornavn, når
han skriftligt skulle give sig til kende – Fr. Landt – hvilket
ofte har givet anledning til tvivl om den rigtige bogstavering
af navnet – man har endda set ham omtalt som Frederik.
Frants var det først fødte af seks søskende i ægteskabet
mellem fisker Claus Christian Landt (1855-1921) og Maren Kirstine Jakobsen. De opkaldte deres ældste søn efter
mandens farbror Frants Christian. Blandt de mindre brødre,
som siden kom til i hjemmet i Fiskergade, var Alfred Magnus (1891-1981) og Niels Peter (1894-1984). De tre øvrige
søskende var Henrik, Rasmine og Marie. Faderen var også
formand for det bjærgelav, som assisterede nødstedte skibe
på Rødsand.
Selv om faderen havde titel af fisker og forbjærger, var
det mere som sælhundejæger, han var kendt. På Rødsandområdet i farvandet ud for Nysted var der fra gammel tid
blevet drevet jagt på de mange sælhunde, som blev anset for
at være en stor plage for fiskeriet. Fra 1848 havde Fr. Landts

farfar været sælhundejæger, og erhvervet praktiseredes gennem mere end hundrede år af tre generationer Landt, idet
Alfred og Niels førte traditionen videre efter deres bedstefar
og far. Skønt Frants Landt fik et helt andet geografisk virkefelt, så bevarede han livet igennem en nær tilknytning til
fødebyen, hvilket også kom til at afspejle sig i hans senere
maleriske produktion, hvor flere motiver fra barndommens
Nysted blev taget op.
Den unge Frants blev fra barnsben fortrolig med vandet, havnen og dets mennesker. Den senere havnefoged i
Nysted, Frederik Larsen (1851-1923), der som lods førte
skibene gennem sejlrenden over Rødsand ind til havnene i
Nysted og Nykøbing, blev en af drengens gode venner og
støtter, og måske var det også påvirkning og hjælp fra ham,
der senere fik Fr. Landt til at gennemføre den uddannelse til
lods, der i forening med et ubestrideligt tegnetalent blev Fr.
Landts levevej.
I et interview mange år senere fik Fr. Landt stillet spørgsmålet om, hvordan han kom ind på det at male: ”Det var
egentlig det, jeg startede med, for allerede da jeg var 5-6 år
gammel lavede jeg tegninger, der fik de gode folk i Nysted,
hvor far var fisker, til at føle sig overbeviste om, at det var
den vej, jeg skulle. Men selv ville jeg til søen ligesom far, og
så kom jeg da også på langfart og lagde alle malernykker
på hylden”2
Det gik let med at få den første hyre, for de skippere, som
anløb havnen i Nysted, kendte udmærket fisker Landts søn,
der ikke bare tegnede skibe efter billeder i bøger og blade,
men også efter studier på havnen. Fra skipper Hansen i Lohals, som havde skonnerten ELLIDA, kom første tilbud om
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en hyre som skibsdreng. Frants mønstrede om bord ugen efter, han var blevet konfirmeret. Det blev til et halvt års tid
med skipper Hansen, men da skonnerten skulle lægges op
for vinteren, måtte skibsdrengen tilbage til hjemmet i Nysted.
På sin søns vegne sendte Christian Landt nu en ansøgning om hyre til krydstoldinspektoratet, og 21. februar 1900
var der gevinst: ”Du antages herved som skibsdreng ved
krydstoldvæsenet fra torsdag den 1ste marts dette år at regne, hvilken nævnte dato du herved beordres at melde dig i
Odense til krydstoldassistent Aasberg for at forrette tjeneste
i krydsfartøj no. 10. Når du rejser på billigste måde ville
dine rejseudgifter fra Nysted til Odense blive dig godtgjorte
af ovennævnte krydstoldassistent.”3
En tjeneste som skibsdreng i en toldkrydser indebar
også, at man skulle lave mad til den øvrige besætning om
bord. Det var ikke lige efter Frants’ hoved, men han lærte
det hurtigt efter anvisninger fra en af matroserne. Skønt lussingerne sad løst hos kaptajnen, stod skibsdrengen sig godt
med ham og avancerede i titlerne i de to år, han gjorde tjeneste i krydstoldvæsenet.
Efter at have fået sine ”søben” i hjemlige farvande, var
det fjernere himmelstrøg som kaldte, nemlig en hyre i 1904
på Den Kongelige Grønlandske Handels gamle bark CERES, og dermed var grundlagt en kærlighed til både Grønland og de gamle træskibe, som besejlede landet. Det var en
kærlighed, som Landt aldrig gav slip på igen, og nærmest
utallige blev de billeder, som siden skulle få netop disse
sejlskibe fra grønlandsfarten som motiv i malerens senere
produktion. Foreløbig var det karrieren til søs det gjaldt.
Styrmandseksamen
Vinteren 1906-07 var Fr. Landt optaget på Bogø Navigationsskole for at erhverve styrmandseksamen. Skolen var da
ledet af forstanderen H. P. Hjelm, der som en af sine dygtige
lærere havde ansat Rasmus Antoni Landt, som efter sin afsked fra skolen i 1910 bl.a. var bestyrer af øens telefon, post
og telegraf samt leder af søassurancen.
Det kan være nærliggende at antage, at eleven Frants og
navigationslæreren var beslægtede, men det var ikke tilfældet. Faktisk hed Antoni egentlig Rasmussen til efternavn,
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Alma og Fr. Landt. Det unge pars forlovelsesbillede fra fotografen
i Stubbekøbing. Privateje.

men han skrev sig altid under med Landt og var kun kendt
under dette navn. Antoni Landt var skræddersøn fra Svendborg, hvor han var født 1850. Han var enkemand, da Frants
Landt frekventerede skolen.
Det er blevet sagt, at mange unge navigatører strander på
et ”velformet skær”, mens de går på navigationsskolen, og
det slap Fr. Landt heller ikke for. Heldigt nok var det, at der
ikke var nære familiebånd til navigationslæreren, for Frants
forelskede sig uhjælpeligt i hans 16-årige datter Alma. Hun
nåede lige at fylde 17 år, inden Frants i maj 1907 bestod sin
styrmandseksamen.
Alma var den mellemste af Antoni Landts fem døtre, og
så var der sønnerne Aage og Erik. To af Antonis døtre var
døbt med navnet Alma. De havde fået navnet efter deres mor
Alma Pasbjerg, der var født som præstedatter i Vestervig i
Thy, men var kommet til Bogø i 1874, da faderen havde
fået fast embede der, hvor han tidligere havde været hjælpepræst. Alma Pasbjerg var død i barselseng 1894 halvanden
time efter at have født en datter, som fik navnet Alma Rigmor. Som voksen brugte hun navnet Rigmor.
For den nyforlovede Frants Landt fulgte nu togter til
Grønland i Den Kongelige Grønlandske Handels gamle brig

TJALFE, hvor Landt udover at være andenstyrmand også
havde status som fiskerikyndig. TJALFE havde været taget
ud af den egentlige sejlads på Grønland i 1904 og havde været oplagt i Trangraven, indtil det efter nogle år igen fik grønlandsk vand under kølen, idet skibet i to år fungerede som
baseskib for fiskeriinspektionen i grønlandske farvande. For
Fr. Landt blev det et langt fravær fra Alma hjemme på Bogø.
Hjemme igen blev det til en hyre som styrmand på den
tomastede bramsejlsskonnert SLESVIG af Svendborg. Her
om bord blev det til et langt ufrivilligt vinterophold, mens
skibet lå fastfrosset i isen ud for Vinga fyr ved indsejlingen
til Gøteborg. En bevaret skitsebog fra dette ophold i isen viser, at den unge styrmand dyrkede sine talenter for at tegne.
Selv fremhævede Landt, når der siden hen blev spurgt
til begyndelsen af hans karriere som maler, en begivenhed,
som havde fundet sted under et anløb af London. Her havde
skibet haft besøg af en hurtigtegner – en dansk tegner som
levede af at tegne de skibe og søfolk, som anløb dokkerne,
og sælge tegningerne til besætningerne. Tegneren solgte for
nogle få shilling en cigarkasse fyldt med pastelfarver til Fr.
Landt og gav ham samtidig nogle tips om marinemaleriets
grundlæggende teknikker.4 Det varede dog nogle år, inden
cigarkassens indhold for alvor kom i brug.
Den lange indefrysning med SLESVIG, mens Alma
gik hjemme på navigationsskolen med mange unge styrmandselever, fik også Landt til at tænke i andre retninger.
Måske var det forbindelsen til den gamle ven, lods Larsen
hjemme i Nysted, der bragte tankerne i retning af lodseriet
i København, hvor Larsens nevø Anders Vilhelm Larsen
(1868-1960) allerede var ansat. I hvert fald blev der rettet
en henvendelse om optagelse som lodsaspirant ved Københavns Lodseri.
Fr. Landt fik den besked, at han kunne komme i betragtning, såfremt han kunne fremvise et gyldigt styrmandspatent. Det var ikke tilstrækkeligt, at have gode eksamenspapirer fra navigationsskolen. For at opfylde betingelserne i
sønæringsloven krævedes også en lovmæssig fastsat farttid,
som Landt ikke kunne dokumentere med sin søfartsbog.
Selv forhyringen som styrmand på SLESVIG havde
krævet en særlig tilladelse, men skipperen på skibet havde

været godt tilfreds og anbefalede over for Indenrigsministeriet, at hans styrmand kunne få dispensation fra § 11a i sønæringsloven af 25. marts 1892. 28. februar 1908 lå Landts
ærbødige ansøgning i ministeriet sammen med hans søfartsbog og 11 skriftlige bilag.
”Undertegnede ansøger om dispensation fra de i sønæringsloven foreskrevne fartbetingelser, således at der kan
udstedes mig styrmandspatent. Jeg har fået tilladelse til at
sejle som styrmand med skonnert SLESVIG. Har sejlet med
den, til den blev indefrossen og vedlægger anbefaling derfra.
Jeg søger som lodsaspirant, og det er mig lovet at komme i
Frants Georg Carl Landt 1885-1975

27

betragtning, såfremt jeg kan erholde mit styrmandspatent,
hvorfor jeg ansøger om at måtte få dispensationen”.5 Det tog
ikke lang tid for magistraten i København at behandle ansøgningen. Allerede 6. marts havde Landt fået sin dispensation,
og vejen til at søge optagelse som lodsaspirant lå åben.
Det dobbelte valg
I 1909 blev Landt optaget som aspirant ved Københavns
Lodseri, som havde et distrikt, der udgjorde hele havnen
og Øresund fra Svinbådan fyrskib ved Høganæs i nord til
Falsterbo fyrskib i syd. Det var et stærkt trafikeret område,
som skulle gennemsejles på de vanskelige steder som f.eks.
Drogdens gravede rende, hvor de store skibe skulle listes
igennem med kun seks tommers ”underkeel clearence”. Ser
man på Landts senere produktion, opnår netop området med
Drogden fyrskib og fra 1937 Drogdens faste båke en særlig
fortrolighed i Fr. Landts dobbeltliv som lods og marinemaler.
Aspiranttiden var nogle økonomisk seje år at komme
igennem. Indtjeningen var lille, og det kneb gevaldigt med
at have overskud til at klare alt det nødvendige, så foreløbig
kunne der ikke blive tale om at gifte sig. I de stramme økonomiske tider blev det endnu en gang den gamle ven, lods
Frederik Larsen hjemme i Nysted, som kom til hjælp, idet
han opfordrede Landt til at sende alle regninger ned til ham,
så ville han betale dem og vente med at få de udlagte penge
igen, indtil den unge aspirant havde fået mere sikre vilkår i
tilværelsen.
Københavns Lodseri var organiseret således, at arbejdet
var på en slags anparter, som kunne erhverves sideløbende
med ansættelsen. Det kunne vare op til otte år at komme op
på at have fuld andel i virksomheden, som også havde sit
eget pensionssystem, således at lodserne kunne pensioneres
over driften. For Fr. Landt var det i 1910 kommet så vidt, at
det var muligt for ham at hente Alma op til København og
gifte sig med hende. Det skete 22. oktober, men der skulle
gå endnu godt et år, inden der kunne blive tale om fastansættelse ved Københavns Lodseri. Det skete pr. 1. januar
1912. Den sikkerhed i tilværelsen, som den faste ansættelse
gav, betød dog ikke at en undertrykt drøm om at blive marinemaler blev opgivet – snarere tværtimod. Det er stort set
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En norsk bark som braser bak for at tage lods om bord ud for
Drogden fyrskib. Med det store sejlskib, lodsbåden med den røde
stribe i sejlet og fyrskibet ved Drogden har Landt i ét billede fået
samlet tre af sine yndlingselementer. Privateje, her gengivet efter
”Jul på havet” 1966.

samtidig med sin fastansættelse, at Landt beslutter sig for et
”både-og” i en vaklen mellem en tilværelse med søfart og et
forsøg på at leve som marinemaler.
Ved et avisinterview i 1925 blev Landt spurgt, om det
ikke havde hæmmet ham som kunstner, at han var stået til
søs. ”Nej, det synes jeg egentlig ikke, det har. Jeg skal sige
Dem. Jeg er to mennesker. Har to naturer i mig. Jeg er sømand med liv og sjæl. Jeg elsker at føle det duvende skibsdæk under fødderne. Jeg elsker den friske salte blæst lige i
ansigtet. Jeg elsker at stå på broen, hvad enten solen skinner eller stormen tuder! – Men jeg elsker også at tegne og
male, og hver en stund min gerning på de salte bølger ikke
lægger beslag på mig, tilbringer jeg med blyant og pensel i
hånden!”6
Blev Landt bedt om at sætte årstal på sin debut som maler, svarede han altid 1912, og at det faldt sammen med hans
fastansættelse i lodsvæsenet. Oplevelsen med hurtigtegneren i London lå nogle år forud, men havde dog ansporet
Landt til at tænke på at udnytte sit talent. De første forsøg
blev nogle små pasteltegninger. At give sig i kast med oliemaleriet, var han noget bange for. ”Jeg kendte jo ikke det
mindste til behandling af farverne”. Da beslutningen om

at forsøge sig med oliefarver endelig blev truffet, blev første forsøg et billede af en lille skonnert med solnedgangen
som baggrund. Der er nok kommet lidt ekstra blus på solen,
for da Landt viste billedet til sin kollega Viggo Olsen, var
hans umiddelbare kommentar: ”Det ligner sgu indgangen
til Dantes helvede!”
I årene som aspirant havde talentet for marinemaleri således ikke været dyrket, men skitsebøgerne fra langfarterne
var omhyggeligt gemt, og med Orlogsværftets tilladelse
kunne han frekventere værftets store modelsamling for at
tegne skitser af de gamle orlogsskibe.
Landt blev snart kendt som den lods, der ankom med
staffeli, malekasse og skitseblok i lodsbåden, der førte ham
ud til de skibe, som skulle lodses ind til København eller
gennem vanskeligt farvand. Skitsebøgerne suppleredes også
med tegninger af de mærker, som skulle holdes ved lodsning
gennem snævre løb. En bestemt fabriksskorsten over et med
et kirketårn osv. Også hjemme på adressen i Solvænget på
Østerbro, havde Landt oppe på loftet indrettet sig med et
lille atelier, lige som han havde en malekasse parat på sit
lodskontor, hvor der kunne være en hel del ventetid.
Danmarks første statsisbryder ISBJØRN kom straks på arbejde
i Københavns Havn efter sin aflevering 1923 fra Københavns
Flydedok. Frants Landts billede er dateret 1924 og viser, hvor
omhyggelig Landt var i sine første år, også med detaljer som den
københavnske byprofil. Privateje.

Inspiration og hjælp
Med tidens store marinemalere som Vilhelm Arnesen (18651948), Chr. Mølsted (1862-1930) og Chr. Benjamin Olsen
(1873-1935) på banen skulle der virkelig massiv kraft og
talent til at presse sig ind på marinemaleriets banehalvdel.
Fr. Landt tog mod til sig og opsøgte Vilhelm Arnesen
for at udbede sig hans råd og kommentarer. Arnesen tog
godt imod ham: ”Tja! Der kommer så mange her mellem år
og dag og vil være mine elever. Nogle af dem bliver det jo
også, men de fleste bliver det ikke. Jeg siger nemlig altid det
samme, som jeg nu siger til Dem: Tag en skitsebog, gå ned
til havnen og tegn, hvad De ser, og kom så igen i morgen!”7
Den unge lods skyndte sig ned på Frihavnen, hvor han
satte sig på molen med sin skitseblok, og næste dag blev resultatet præsenteret for Arnesen. ”Det var pokkers!” sagde
maleren. ”Ja, De kan sgu! Men sig mig, hvor meget har De
tænkt Dem at ofre på dette her, for De er jo nok klar over, at
skal jeg undervise Dem, så er det dyrt, men vil De købe Dem
en malerkasse og selv prøve Dem frem og komme her og få
lidt gode råd, så vær så god!”
Det var en opløftet Landt, der skyndte sig ned på Kultorvet, for at købe farver. ”Jeg vil have det, som marinemaler
Arnesen plejer at få!” Damen rakte Landt otte-ti tuber. Han
kiggede lidt på tuberne og forlangte flere, ”Godt med mellemfarver!” Tuberne med mellemfarverne blev dog hurtigt
kasseret, for mens Landt prøvede sig frem, blev det klart for
ham, at mellemfarver var noget, man selv skulle blande på
paletten.
Gennem nogle år modtog Landt regelmæssigt gode råd
af den gamle mester, og det smittede af. Ofte kom der på
Landts lærreder motiver og teknikker, som lå så tæt op ad
Arnesens, at det gav nogen mening at betragte ham som
Arnesens epigon. Mange billeder blev mere identiske, end
Arnesen brød sig om, og end Landt ville vedkende sig. Var
der ikke signatur på de to maleres billeder, kunne det til tider
være svært med sikkerhed at udpege ophavsmanden.
Når de billeder, som blev malt den første halve snes år, siden kom under hammeren i auktionshusene findes de ofte katalogiserede som ”Marine med flere sejlskibe”. Det var netop
sejlskibene, Landt fandt interessante, og jo større jo bedre.
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De kom hurtigt på skitseblokken sammen med grønlandsskibene TJALFE, CERES, NORDLYSET og THORVALDSEN.
På hjemmefronten var der også grøde i familielivet. 1.
juni 1913 fødtes datteren Gjertrud, og i årene derefter fulgte
datteren Kirsten og sønnen Niels-Erik. Begge de to døtre
havde kunstneriske evner.
Ved første verdenskrigs udbrud blev der så travlt i lodseriet, at Landt måtte opgive at frekventere Vilhelm Arnesen
med sine lærreder. Denne oplysning fremkom Landt selv

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

Grønlandsbarken CERES står sundet ind. Sammen med barken NORDLYSET og briggen TJALFE var CERES et af Frants Landts yndlingsmotiver. Skibene ses oftest unavngivne og ikke umiddelbart identificerbare på hans tidlige billeder og gerne krængende for en god
vind på et lidt arrigt hav. Landt var først og fremmest sejlskibenes maler som hans samtidige kollega Viktor Qvistorff (1882-1953) var
dampskibenes. Privateje.
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Sejlskibene
I 1920’erne var skibsinspektør i Grønlands Styrelse fhv.
kaptajn V. Thorsen i færd med at samle materiale til en bog,
som kunne belyse besejlingen af Grønland gennem tiderne, og i den anledning tog han kontakt til Fr. Landt og bad
ham udføre tegninger af nogle af grønlandsfartens tidligste
fartøjer. På Landts repertoire var jo allerede de sidste rene
sejlskibe, som betjente Grønland, og som nu stod umiddelbart overfor at skulle sælges ud af flåden efter mange års
tro tjeneste. For Thorsen udførte Landt billeder af hukkerten
HVIDFISKEN, jagten DEN NYE PRØVE og fregatten DISKO. Det var alle skibe, som havde besejlet Grønland i slutningen af 1700-årene, så Landt havde intet forlæg at arbejde
efter. V. Thorsen blev ikke færdig, inden han døde i 1934,
men arbejdet blev genoptaget af den tidligere grønlandskaptajn Rasmus Tving, som fuldførte Thorsens arbejde og i
1944 udgav bogen ”Træk af Grønlandsfartens Historie”, og
heri benyttede han Landts tegninger.
Et andet maritimt emne, som i 1920’erne optog Landt,
var fregatten JYLLAND, hvis bevaring gennem mere end
hundrede år kom til at optage store dele af den danske befolkning og næsten blev nationens kronisk dårlige samvittighed. Fr. Landt kendte udmærket skibet, ja han så det
næsten hver eneste dag, da det lå nedtaklet og oplagt ved
flådens leje på Holmen. Han havde aldrig kendt JYLLAND
som aktivt krigsskib, eftersom det var blevet udrangeret af
flåden, allerede da han var tre år gammel. Der var gjort flere
forsøg på at redde fregatten for eftertiden inden 1926, hvor
”Komiteen til Fregatten JYLLANDs Bevarelse” dannedes.
Samme år udførte Landt et stort maleri af den gamle fregat,
hvor skibet ses sejlende for styrbords halse og fulde sejl.
Næsten alle store danske marinemalere udførte på et tidspunkt i deres karriere et maleri af fregatten JYLLAND, så
hvad Landt måtte være i tvivl om vedrørende rigningsdetaljer, havde han let adgang til at studere hos andre, eller
han kunne bruge sine skitser fra besøgene i modelsamlingen
på Orlogsværftet. Dette maleri blev i 1993 – næsten 70 år
senere, da JYLLAND endelig var blevet reddet og havde
fundet sin permanente plads i tørdok i Ebeltoft – skænket
til fregatten. Billedet blev i samarbejde med fregattens egne

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

folk købt for kr. 15.000 og foræret af ”Det fynske Salut Batteri”. Et par år forinden havde Den selvejende institution
Fregatten JYLLAND med Prins Henrik som protektor i øvrigt udgivet et kunsttryk af et andet Landt-maleri af fregatten i et forsøg på at skaffe midler til fregattens restaurering.
Frants Landt var her omkring 1930 ved at få et solidt
fodfæste som marinemaler. Kunsthandlerne havde fået øje
på ham, og i 1932 holdtes i Emil Vangs Kunsthandel i Bredgade 4 i København en samlet udstilling med 47 af hans
arbejder. Af billedernes titler i kataloget ses tydeligt, at det
er sejlskibene, der er de foretrukne emner. Damp- og motorskibe var gennem mange år blot lidt staffage i baggrunden.
Et af de emner, som på dette tidspunkt optog store dele
af den danske befolkning var, hvilken skæbne, der var overgået det forsvundne skoleskib KØBENHAVN, og der opstod en sand industri med at fremstille malerier af skibet
til et næsten umætteligt marked. Maleren Peder Christian
Pedersen (1870-1950) i Aalborg kom således til at signere
adskillige tusinde portrætter af KØBENHAVN.9 Landt kom
ikke til at ride med på den bølge, men havde dog et enkelt
billede af skoleskibet med på udstillingen i Vangs kunsthandel. Landt havde allerede i 1924 malt et par billeder af KØ-
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BENHAVN i den gamle tradition med at male skibet i godt
vejr med fuld sejlføring og på et andet lærred med reduceret
sejlføring i dårligt vejr. Samtidig kunne maleren glæde sig
over, at datteren Gjertrud var blevet optaget på Kunstakademiet og i 1933 og 1935 kunne udstille arbejder på Kunstnernes Efterårsudstilling. Hun har bl.a. udført en keramisk
udsmykning af Gladsaxe svømmehal. Landts datter Kirsten,
der også havde kunstneriske anlæg, udstillede først på KE i
1946. 1930’erne skulle blive årtiet, hvor lodsen for alvor fik
sit endelige gennembrud som marinemaler.
”Vikingen”
I 1924 var marinemaleren Christian Bogø (1882-1945), der
også var forfatter, begyndt at udgive et tidsskrift, som han
kaldte ”Vikingen”. Bladet fik den præciserende undertitel
”Sønovellemagasin”.
Bogøs tanke var at præsentere populær og letlæst sømandsromantik fra sejlskibstiden og at have et sted, hvor
han kunne publicere sine egne produktioner. Selv om det
ikke lige var sådan, det blev formuleret, så blev det et stofområde, som bladet lidt krampagtigt holdt fast i, længe efter
at stoffets popularitet var dalet. Chr. Bogøs eget store gennembrud i genren kom med bogen ”Barken Margrethe af
Danmark”, som han skrev sammen med Johs. Ravn-Jonsen.
Bogen var først udkommet i hæfter udgivet af ”Vikingen”
og blev i 1934 filmatiseret til stor succes.
Til sit nye tidsskrift havde Bogø brug for illustratorer,
der kunne give teksterne en yderligere dimension, og herved knyttede han kontakter til forskellige kolleger inden for
marinemaleriet. Dermed kom også en kontakt til Landt, som
kom til at levere enkelte illustrationer til Bogøs blad. Efter
godt fire år som redaktør og udgiver måtte Bogø økonomisk give op, men han opgav ikke sin ide. Han henvendte til
Brødrene Bærentzens Clicheanstalt, hvor Axel Bærentzen
så nogle gode muligheder for at udvikle bladet og samtidig
promovere firmaets evne til at reproducere kunst i firefarvetryk. Forlaget ”Vikingen” fik nu Axel Bærentzen som en
entusiastisk redaktør, og under ham udvikledes bladet gennem årene til at blive landets førende tidsskrift inden for
kommerciel skibsfart. Til bladet knyttedes nogle af landets
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bedste marinemalere som Vilhelm Arnesen, Chr. Benjamin
Olsen og H. Schøsler-Pedersen (1898-1980) fra Sakskøbing, som alle vederlagsfrit stillede arbejder til rådighed for
bladet, hvor de fremover kunne opleve at se deres arbejder
trykt som forsider på ”Vikingen” i en fin kvalitet på glit”Vikingens” forsider var altid i farver, men eftersom langt de fleste
af Landts billeder var udført på lærreder i bredformat, blev hans
billeder oftest gengivet i en beskåret udgave for at passe ind i forsidens højformat. Kun sjældent var illustrationen ledsaget af en tekst,
som definerede skibet, men nok situationen, det befandt sig i. Illustrationerne i ”Jul paa Havet” kunne være mere ærlige gengivelser,
eftersom billederne tryktes på højkant og bedre papirkvaliteter.

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

de to rutebåde samme rederis NIELS EBBESEN, mens en
indefrossen engelsk damper med flag signalerer efter isbryderassistance.
Det andet billede er et maleri af skoleskibet GEORG
STAGE, vel at mærke det gamle skoleskib, som var bygget i 1882, og som solgtes ud af landet i 1934 for at leve
videre med navnet JOSEPH CONRAD. Skibet har nu sin
faste plads i museumshavnen i Mystic Seaport i Connecticut USA. Det nye skoleskib GEORG STAGE var under
bygning i Frederikshavn og blev allerede i majnummeret af
”Vikingen” 1934 præsenteret med Frants Landts kultegning
af skibet for fulde sejl. Gengivelsen af Landts tegning af det
Foruden sine malegrejer på lodsbåden havde Fr. Landt også remedier i sit kontor i lodsbygningen. Her maler han i sit atelier på loftet i hjemmet i Solvænget, hvor et portræt af gamle GEORG STAGE
(JOSEPH CONRAD) er ved at tage form. Endnu kan de briller,
som han nødigt viste sig med, skubbes op i panden. Privateje.

tet papir. Inde i bladet anvendtes kun sort/hvide klicheer og
helst i streg, da papiret ikke indbød til rastertryk. Her kom
nogle rentegninger af skitserne fra Landts skitsebøger ud til
den store offentlighed.
Samarbejdet med Bærentzen og ”Vikingen” skulle
få stor betydning for udbredelsen og populariseringen af
Landts billeder, ikke mindst efter at forlaget i 1934 begyndte at udgive det årlige magasin ”Jul paa Havet”, der officielt
var ”Vikingen”s julehæfte. Efterhånden overtog julehæftet
”Vikingens” mere romantiserede stofområder med opbyggelige julenoveller etc. ”Jul paa Havet” fik indsat ekstrasider
med særlig fint og kraftigt glittet papir, som gav fremragende farvegengivelser af de tilknyttede kunstneres arbejder. Til
den første udgave af ”Jul paa Havet” havde Landt tilbudt to
af sine malerier, nemlig et billede, hvor Københavns Havnevæsens isbryder VÆDEREN bryder isen for at bane vej
ned gennem Øresund for DFDS’ rutebåde til henholdsvis
Aarhus og Aalborg. Længere agterude i renden ses mellem
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gamle GEORG STAGE i ”Jul paa Havet” blev så overmåde
populær, at forlaget i 1935 besluttede sig for at udgive den
som selvstændig trykt reproduktion opklæbet på karton. Det
samme skete bl.a. med reproduktioner af Schøsler-Pedersens malerier af det helt nye statsskoleskib DANMARK og
ØKs skoleskib den femmastede bark KØBENHAVN, som
på uforklarlig vis var forsvundet i Sydatlanten i december
1928 på en rejse i ballast fra Brasilien til Australien. Andre
oplagte motiver var Gustaf Eriksons og Rydbergstiftelsens
store kornsejlere fra Ålandsøerne, som af og til gennemsejlede Landts lodsdistrikt eller ankrede op på reden for at
komme på Burmeister og Wains værft, inden en lang rejse
til Australien. Gennem de næste 40 år, hvor ”Vikingen” og
”Jul paa Havet” udkom, var Frants Landt fast repræsenteret,
og kun få udgaver af julehæftet savnede malerier af ham.
I årenes løb blev det til flere end 50 numre af ”Vikingen”,
der havde Landt-malerier på forsiden. De må have været på
efternavn d’herrer Bærentzen og Landt, for ved præsentationen af Landt i ”Vikingens” februarnummer 1935 bliver han
kaldt Frederik. Ved tidligere gengivelser af hans billeder i
bladet er han konsekvent benævnt Lods Landt.
Kongerejsen til Færøerne og Island
I 1935 forberedte kongehuset en rejse med det nye kongeskib DANNEBROG til Færøerne og Island. Det var en
tradition, at en marinemaler blev indbudt til at deltage på
disse togter for at fastholde nogle af rejsens tildragelser på
lærred. Da fregatten JYLLAND i sommeren 1874 bragte
kong Christian IX til Island for at deltage i Tusindårsfesten,
havde marinemaleren C. F. Sørensen (1818-1879) været den
udvalgte ledsager. Ved Kong Frederik VIII’s besøg på Island
i 1907 var Vilhelm Arnesen med som maler. Rejsen skete
da med ØKs dampskib BIRMA, som i samme anledning
var blevet omapteret til sin nye værdighed som midlertidigt
kongeskib. Skibet ledsagedes af damperen ATLANTA med
maleren, honoratiores og rigsdagsmedlemmer og en eskorte
af marinens krydsere HEKLA og GEYSIR, som var passende skibsnavne til en sådan Islandsfærd. Under opholdet på
Island og Færøerne indgik tillige henholdsvis inspektionsskibene ISLANDS FALK og BESKYTTEREN. Allerede
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inden turen var Vilhelm Arnesen fortrolig med leverancer til
kongehusets medlemmer. Han havde tidligere solgt billeder
til Dronning Alexandra af England og Kejserinde Dagmar
af Rusland. Som ung havde Arnesen på et af marinens skibe
sejlet sammen med Prins Carl, som han var blevet gode venner med, og måske netop derfor var han blevet udvalgt til at
male prinsens afsejling fra København som Kong Haakon af
Norge 24. november 1905 med det gamle kongeskib DANNEBROG (1879-1931) ledsaget af panserskibet OLFERT
FISCHER og krydseren GEYSIR.
På kongeparret Christian X og Dronning Alexandrines
rejser til de nordatlantiske besiddelser i 1921 og 1926 havde
Chr. Benjamin Olsen været med som marinemaler. Det havde været oplagt at benytte Benjamin Olsen også på togtet i
1936. Flere af hans billeder fra de foregående togter havde
allerede deres pladser i stuer og sale på Amalienborg. Chr.
Benjamin Olsen var imidlertid død i 1935, så pladsen som
kongelig marinemaler var ledig.
	I Ekstra Bladets spalter var man i foråret 1936 begyndt
at spekulere på, hvem der nu skulle attacheres som kongelig
marinemaler. Her så Fr. Landt sin store chance, så han skrev
en personlig ansøgning, som han stilede og sendte direkte
til Kong Christian X. I en bredere offentlighed var Landt
bl.a. kendt fra sine maritime blyantstegninger i Berlingske
Tidende samt reportager fra kapsejladser på Øresund, hvilket naturligvis ikke var en tilstrækkelig kvalifikation, men
brevet til majestæten havnede hos de myndigheder, der skulle afgøre, om lodsen Fr. Landt trods manglende akademisk
skoling kunne godkendes som officiel maler og dermed attacheres togtet.
Kongen havde i hvert fald ikke sat sig imod det, og godkendelsen gik igennem, men ikke uden at det derefter gav
anledning til en del mukken i de mere akademisk uddannede malerkredse. Selv efter at beslutningen var truffet, holdt
spekulationerne i Ekstra Bladet ikke op, og dagligt bragtes
nye navne i forslag. ”Så en dag ringede jeg op til redaktionen og sagde, at de skulle standse dette gætværk, for det
var afgjort, at jeg skulle med!”10 Næste dag mødte Ekstra
Bladets journalist og fotograf op i Alma og Frants Landts
hjem i Solvænget.

svinget med huerne fra de bemandede ræer. Da Landt var på
ledsageskibet, oplevede og skitsede han begivenheden set
bagfra, men da skitsen under besøget på Island var blevet til
et maleri, så Dronning Alexandrine billedet og spurgte maleren, om han ikke ville lave det, så man så sceneriet forfra,
og dermed som majestæterne havde oplevet det. Selvfølgelig ville maleren det, og billedet blev siden reproduceret og
benyttet som forside på offentlige telegrammer.

Efter Dronning Alexandrines ønske udførte Fr. Landt i 1936 et
billede, hvor DANNEBROG passerer mellem de to svenske skoleskibe. Billedet blev siden reproduceret til brug for festtelegrammer.
På Stenders Forlag udkom senere gengivelser af Landts billeder
på både telegrammer og postkort.

Kongeskibet DANNEBROG skulle på togtet eskorteres
af orlogsfartøjerne INGOLF og HVIDBJØRNEN. Fr. Landt
fik sin station om bord på INGOLF, og han havde fra turens
start gang i skitseblokken. Kronprins Frederik sejlede med
på den første del af turen, men skulle gå fra borde i Helsingør. Landts første billede kom til at hedde ”Hans kongelige
højhed Kronprins Frederik går i land ved Helsingør den 10.
juni”. Året forinden havde Landt malt en anden kongelig
ankomst, nemlig hvor DANNEBROG ankommer til Københavns Red med det nygifte kronprinspar efter brylluppet i
Stockholm. Prins Knud deltog i hele kongeparrets togt, og
der opstod et nært venskab mellem maleren og prinsen, der
siden blev en hyppig gæst i Alma og Frants Landts hjem i
Lyngby, hvor prinsen følte sig fri til også at tale om sine
personlige problemer.
Næste scene for Landts skitseblok blev et spektakulært
optrin, idet den svenske marines to skoleskibe, fuldriggerne
NAJADEN og JARRAMAS, lå i farvandet ud for Kullen,
således at DANNEBROG med eskorte skulle passere mellem dem. De svenske skoleskibe hilste det danske kongeskib på den gamle orlogsmæssige måde, ved at undersejlene
blev givet op og bramsejlene firede, mens der blev vinket og

Under Island
Fra Færøerne havde Landt sendt tegninger hjem til Berlingske Tidende, lige som Alma havde fået en beskrivelse om
forløbet af togtets første del frem til opankringen: ”Kl. halv
ti stillede vi til parade. Jeg på næstkommanderendes venstre
side. Alle de andre står efter anciennitet på hans højre side.
Nå, så kom H. M. kongen til borde, og jeg var den første majestæten hilste på, og han spurgte, om det var maleren, og
om jeg havde lavet noget, for så ville han gerne se det bagefter, når skibet var inspiceret”. Der blev i al hast arrangeret
en lille udstilling i INGOLFs officersmesse: ”Majestæten
syntes godt om den, og bad mig, når jeg havde lavet nogle
flere, om at lave en udstilling i DANNEBROG, så dronningen kunne se dem. For øvrigt passiarede majestæten livligt
med mig, og jeg måtte forklare”.11
Efter anløb af Trangiswaag og Torshavn fortsatte turen
mod Island, men nu var det blevet rigtig dårligt nordatlantisk havvejr. Landt stod uanfægtet og malede videre på en
plads med lidt læ på INGOLFs agterdæk, da skibets chef,
kommandørkaptajn Lembcke, henvendte sig til ham: ”Her
står De og maler, så det sprøjter, og med en stor cigar i
munden, mens alle kadetterne ligger langs lønningen og
brækker sig!” Landt kunne have svaret, som han mange år
senere gjorde det til journalisten Otto Ludwig: ”Mit yndlingsmotiv er stormvejr og havvejr. Jeg kan bedst lide at
male i storm!”12 Der kom et fint billede ud af det: ”Hårdt
vejr på Atlanterhavet midt på dagen den 16. juni” – et billede, som majestæten senere købte.
I samme interview fortæller Landt til Otto Ludwig om
en dag i Island, hvor DANNEBROG og HVIDBJØRNEN
lå fortøjet på hver side af en bro: ”Mens jeg står på ag-
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terdækket og maler, siger en kvartermester: ”Hør, Landt,
majestæten taler til Dem!” Jeg kom naturligvis hurtigt klar
af lærredet og hilste på kongen. ”Har De travlt Landt?”
spurgte majestæten. ”Det har jeg altid, Deres majestæt!”
svarede jeg. ”Har De tid til at komme op og vise dronningen
nogle skitser?” spurgte kongen derefter. Jeg svarede, at jeg
altid havde tid, når majestæten kaldte på mig, og at det var
mig en stor glæde at komme.” Landt fik sine billeder og skitser samlet over på DANNEBROG, hvor han med kasketten under armen præsenterede dem for dronningen. Kongen
betroede sig undskyldende til Landt: ”Ja, Landt, jeg kunne
jo lige så godt være kommet over til Dem, men jeg vil helst
være fri for alt det pifteri, når jeg går fra borde. Derfor bad
jeg Dem komme herover!” Dronningen kiggede på maleren:
”Åh, Landt, gør mig den tjeneste at tage kasketten på igen,
så taler vi meget bedre sammen!”
I ”Vikingens” septembernummer 1936 lader Axel Bærentzen lidt royalt lys skinne ned over sin bladvirksomhed

ved at bringe et foto fra togtet med følgende billedtekst:
”Fra hans majestæt kongens rejse til Island, hvor ”Vikingens” maler lods Fr. Landt deltog for at male til ”Jul paa
Havet”. Redaktøren levede op til løftet, for samme år bragte
”Jul paa Havet” et stort farvebillede i dobbelt opslag af kongeskibet DANNEBROG i urolig sø ledsaget af inspektionsskibet HVIDBJØRNEN. Billedet er malt på hjemturen og
var blot et af de næsten 50 billeder, som Landt malede fra
rejsen. Med sin næsten ufattelige flid overgik han i antal
både Arnesen og Olsen, og flere af værkerne kom da også til
at gøre forgængernes værker selskab på Amalienborg.
Det blev en enestående malerisk dokumentation, der
kom ud af Landts deltagelse i kongetogtet, idet han ikke blot
noterer billedets situation og topografi, men på adskillige af
maleriernes titler er der også sat klokkeslæt. Et par af kongehusets billeder var f.eks. dokumenteret således: ”Salut for
det islandske kongeflag ved Vestmannaøerne den 17. juni kl.
5” og ”Ankomst til Reykjavik den 18. juni kl. 1230”

”Ankomst Reykjavik den 18. juni kl. 1230” er den præcise titel på Landts billede fra anløbet af Islands hovedstad. Maleriet blev efter
hjemkomsten erhvervet af kongehuset, men udlånt til udstillingen på Charlottenborg. Privateje.
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Endelig Charlottenborg
Ligesom Bærentzen ikke havde været sen til at kaste lidt
kongelig glans over sin virksomhed, så lod Poul Buus, Aug.
Withs efterfølger i kunsthandelen Bredgade 6, heller ikke
chancen gå fra sig for at få del i den opmærksomhed, der
var omkring det kongelige togt til Island. Frem for at arrangere en udstilling i kunsthandelens egne lokaler foreslog
han Landt at leje sig ind i udstillingssalen på Charlottenborg. Det kunne ske ved at kunsthandelen stod som lejer,
mens Landt skulle selv betale alle udgifter i forbindelse med
arrangementet.
Det var om at smede, mens jernet var varmt. Salen blev
lejet, og i dagene fra 22. oktober til 1. november 1936 viste Charlottenborg ”Marinemaleren Fr. Landts malerier og
studier bl.a. fra kongerejsen til Færøerne og Island i 1936”.
Langt den overvejende del af malerierne var fra rejsen, og
kongehuset havde beredvilligt stillet sine fire billeder fra
rejsen til rådighed. De øvrige udstilledes med tilhørende katalog, hvori der var angivet billedernes mål og priser. Også
her var der et par ”historiske” billeder, bl.a. et stort maleri,
som Landt kaldte ”Da Hans Majestæt Kong Christian d.
IX sejlede til Island” samt det lidt mindre billede ”Deres
kgl. Højheder Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrids
Ankomst på Københavns Red den 26. maj 1935.” I øvrigt
var billederne ophængt således, at gæsterne kunne følge
rejsens rute og begivenheder kronologisk. Første maleri var
fra kronprinsens landgang ved Helsingør 10. juni. Derefter
skildres tågevejr, anduvninger og ankomster frem til, at Skagens fyrskib hilser DANNEBROG ved hjemkomsten.
Straks efter udstillingen blev der udfærdiget en regning
til Landt fra Aug. Withs efterfølger i kunsthandelen. Regningen var meget detaljeret – lige fra leje af lokale på Charlottenborg for 700 kr. ned til den mindste sporvognsbillet ved
transport af malerierne fra Charlottenborg tilbage til lokalerne i Bredgade. Det hele summede sig op til kr.1.584,53, men
det har næppe fået lodsen til at ryste på hånden. En samtidig
opgørelse over salget viser, at der blev solgt billeder for i alt
3.675 kr. hvoraf kunsthandelen beregnede sig 10 %.
Et sådant lejemål på Charlottenborg gjorde naturligvis ikke maleren til det, man almindeligvis forstår ved en

Charlottenborgmaler, men for Landt har det også efterhånden været ganske ligegyldigt. Hans arbejder havde fået den
anerkendelse og det blå stempel, som han tidligere havde
stræbt efter. Blandt de Landt-billeder, som i de senere år
er blevet solgt på auktioner, bærer flere arbejder mærkater,
som viser, at de har været indsendt til bedømmelse til censurerede udstillinger på Charlottenborg uden at blive antaget. Tidligst kendte arbejde med en sådan mærkat er dateret
1929, men et indsendt og vraget billede bærer mærkat med
årstallet 1939, altså flere år efter succesudstillingen. Ifølge
broderen Niels fik Landt siden en invitation fra Charlottenborgs censurkomite til at udstille, men dette tilbud blev afvist. Kunsthandelen kunne overkomme salget, indtil Landt
nogle år senere selv overtog det.
Her i slutningen af 1930’erne var Frants Landts position
som en af landets førende marinemalere slået fast. Succesen
fra Charlottenborgudstillingen blev forsøgt gentaget året
efter. I dagene 16.-25. april vistes 81 af Landts arbejder i
Rådhussalen i Aarhus. Derefter vistes malerierne på Fyn,
hvor udstillingen i dagene 6.-12. maj var overført til Fyens
Kunstbygning i Odense, som var blevet lejet til formålet.
Også her var ikke færre end 81 arbejder med, men kongehusets var dog blevet hjemme på Amalienborg. Til gengæld
vistes en række tidligere arbejder. Broderen Niels oplyser
mange år senere, at det samlede salg fra udstillingerne
udgjorde mere end 7.000 kr., hvilket var betragteligt over
lodsens årsløn. For Landt havde interessen for maleriet for
længst distanceret interessen for det borgerlige erhverv som
lods ved Københavns Lodseri, selv om han livet igennem
stædigt holdt fast i sin titel som lods.
Marinemaleren Vilhelm Arnesen
I ”Arnebo” i Snekkersten begyndte den tidligere så ombejlede marinemaler Vilhelm Arnesen også at føle sig distanceret af lodsen, hvis billeder i disse år i emne, stil og farver
lå meget tæt op ad Arnesens, men i pris betragteligt under.
Da Axel Bærentzen i januarnummeret 1938 af ”Vikingen” ikke uden en vis stolthed præsenterede en ny medarbejder til bladet ”nemlig selve Fyr- og Vagervæsenets direktør, kommandørkaptajn Paul E. B. Sinding” (1882-1964),
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Lods og marinemaler Frants Landt om bord på København Lodseris lodsdamper. Privateje.

var det ved at blive for meget for Arnesen, som givetvis også
har følt sig forbigået, da Landt blev attacheret som kongens
ledsager på Islandsfærden. Bærentzen måtte aflægge den
gamle mester et besøg, og det blev til en helsides artikel i
apriludgaven af ”Vikingen” som også indeholdt et friskt og
levende fotografi af den 74-årige marinemaler. Bærentzen
indleder sit skrevne portræt af maleren: ”Marinemaler Vilh.
Arnesen har stillet sin kunst til rådighed for ”Vikingen”, en
flot gestus for ”Vikingens” arbejde for søens sag, og for at
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takke ham for denne imødekommenhed og samtidig for at
erfare, hvor megen sandhed der var i alle de rygter, der gik:
Vilh. Arnesen var gammel, hans øjne var dårlige, han havde
lagt maleriet på hylden – aflægger jeg Danmarks største nulevende marinemaler et besøg.
Højt hævet over Strandvejens færdsel ligger ”Arnebo,”
marinemaler Arnesens faste borg, med herlig udsigt over
Sundet og Kronborg, alle sømænds stolte symbol på Danmark, et af Arnesens kæreste sujetter: en sejler med Kronborg i baggrunden. Når Vilh. Arnesen har fæstnet dette til
lærredet, fryder det tusinders øjne, og hverken Kronborg
eller skibet kan males bedre. Det er absolut ingen gammel
mand, der modtager mig. Statelig og spændstig kommer
Vilh. Arnesen mig i møde, og jeg kan slet ikke forstå, at den
mand har malet til konger og kejsere allerede for 30-40 år
siden. I løbet af et øjeblik har Vilh. Arnesen placeret mig i
sit atelier og med ungdommelig vitalitet viser han mig det
ene pragtfulde billede efter det andet, alt har en historie; for
hvert maleri foreligger der talrige skitser og forarbejder;
mægtige malerier malet i det sidste år slår alle påstande
ned om Vilh. Arnesens trækken sig tilbage fra malerkunsten.
Her er så stor variation, som man sjælden træffer, og Vilh.
Arnesens selvstændige sujetvalg har stadig fundet nye motiver. Time efter time går i samtale med denne store personlighed og stadig er Vilh. Arnesen en lige livfuld og interessant fortæller.”
Under samtalen bag Arnesens høje ateliervinduer ud
mod Øresund fremkom bemærkningen: ”Jeg maler ikke noget, jeg ikke har set. Jeg har fået en grundig uddannelse!”
Bemærkningen kan være møntet på både Landt og Sinding,
som begge var autodidakte og begge ”konstruerede” skibe
og begivenheder, som lå langt tilbage i historien. Specielt
Paul Sinding var kendt for sine mange malerier af historiske krigsskibe og søslag, og Landt havde ligeledes bl.a. forsøgt sig med billedet ”Niels Juels gennembrud under slaget
i Køge bugt”. Arnesen havde dog med sin påstand under
samtalen taget munden rigelig fuld, eftersom han næppe
selv var tilskuer til ”Slaget ved Øland” og ”Helsingørs red
i sundtoldens dage”, som er titlerne på et par af hans mest
kendte malerier.

En episode i 1942 viste, at Vilhelm Arnesens skepsis
over for sine malerkolleger Landt og Sinding ikke sådan
lige var blevet udryddet. Ligesom Fr. Landt i sin tid havde
opsøgt Arnesen for at få dennes vurdering af talentet, opsøgte den senere kendte skibsportrætmaler Otto Stoltenberg
(1906-1988) også Arnesen. Stoltenberg ville gerne høre,
hvad den gamle mester mente om hans talent. Kunne det
holde til at han opgav sit arbejde som skibstømrer på skibsværftet i Holbæk?
Efter sin uddannelse havde Stoltenberg sejlet til søs som
tømmermand, men under den tyske besættelse havde han
taget arbejde i land i sit gamle erhverv i Holbæk, men hans
lyst stod til noget helt andet, og det havde ikke skortet på
opfordringer fra venner og bekendte om at gøre maleriet til
levevej. Nu ville han gerne have en virkelig fagmands ord
for at talentet kunne bære, og med en stak billeder og skitser
under armen blev Arnesen opsøgt. Billeder og skitser blev
bredt ud på gulvet i atelieret, og Arnesen kiggede længe på
dem, inden han sagde noget. Malerens første udbrud, idet
han pegede på et af billederne på gulvet, var: ”Det der, det
har De ikke lavet!”
”Nej!” Det vedgik Stoltenberg øjeblikkeligt. Billedet
var en kopi med en berømt teclipper udført af en amerikansk
maler. Billedet var udført for et familiemedlem, som meget
gerne ville have et billede af dette skib, og da der ikke kom
teclippere til Holbæk, havde han søgt denne udvej. Men –
skyndte Stoltenberg sig at forsikre – det var ikke som ”kopist”, han havde tænkt at ernære sig.
Arnesen var tilfreds med denne forklaring og fortalte
så sin gæst, hvorledes han fandt sine egne billeder kopieret
– blot blev der sat et par måger på og måske lavet en anden
landkending. Arnesen nævnte direkte Frants Landt og Paul
Sinding. Han fandt at de to malere kopierede hans billeder
og solgte dem langt billigere, end han selv kunne gøre. For
med et offentligt embede ved siden af maleriet ”henter de
jo deres guldstøv andetsteds fra,” som Arnesen udtrykte det
over for Stoltenberg.13
På dette tidspunkt stod Frants Landt dog efter 30 års virke som lods umiddelbart over for at skulle pensioneres efter
på det nærmeste at have knust nogle fingre på højre hånd.

Pensionsår på rutine og renommé
30. december 1941 modtog Landt et telegram fra Lodsdirektoratet med en lykønskning i anledning af sit 30-års
jubilæum ved Københavns Lodseri. Fr. Landt gik på dette
tidspunkt hjemme og var sygemeldt, idet han var kommet
slemt til skade med sin højre hånd ved at få den i klemme
under et trin på en lodslejder, da han i meget dårligt vejr entrede et skib, som skulle lodses ind til København. Samtidig
med, at Landt havde fået hånden bag lodslejderens trætrin,
var lodsbåden med stor kraft tørnet imod lejderen med det
fatale uheld til følge. Denne lodsning skulle blive hans sidste i aktiv lodstjeneste. Trods stærke smerter og med blodet
dryppende fra hånden gennemførte Landt lodsningen, efter
at skibets kaptajn havde stivet den kvæstede lods godt af
med et betydeligt kvantum cognac. Vel i havn tog Landt en
sporvogn ind til hospitalet for at få sin læderede hånd lappet
nogenlunde sammen. Men lægens dom var klar. Han ville
aldrig igen blive i stand til at entre et skib via en lodslejder.
	Selv opgav Landt altid sin tid i lodsvæsenet til 33 år,
idet han regnede aspiranttiden med. Han skulle nu i lige så
mange år nyde godt af den pensionsordning, som lodseriet
havde, og han kom aldrig til at betragte sig selv som forhenværende lods.
Da Otto Walsted interviewede Landt til Dagens Nyheder
i 1960 i forbindelse med malerens 75-års dag, konkluderede
Walsted lidt for hurtigt efter en snak om det fatale uheld
med hånden: ”Og det var også derfor, De gik i land og blev
marinemaler i stedet for lods og maler på én gang?” Walsted blev med eftertryk irettesat: ”Jeg er stadig lods, selv om
jeg er holdt op med at sejle. Jeg er ikke pensionist – heldigvis! Jeg er parthaver i Københavns Lodseri og følger med
i det hele. Er det et godt år for lodseriet, er det et godt år
for mig – og omvendt!”14 Landt kom da også fortsat på sin
gamle arbejdsplads bl.a. for at rengøre de malerier, som han
havde hængende i lodseriets godt tilrøgede vagtstue.
Kort efter pensioneringen var Landt sammen med Alma
og sønnen Niels-Erik flyttet fra Østerbro til Hollandsvej i
Lyngby, hvor der blev købt et stort dobbelthus, og lodsen
indrettede sig et godt atelier på husets første sal. I årene
under besættelsen, hvor folk ikke havde så meget at bruge
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penge til, var produktionen med udgangspunkt i skitsebøgerne fortsat, og der blev tjent gode penge, så der også var
råd til tjenestepige og ekstrahjælp og selskabelighed med
Prins Knud som en hyppig gæst. Prinsen var på dette tidspunkt endnu Danmarks tronfølger og kendte bl.a. lodsen fra
sammenkomster i Marineforeningens afdeling 12, hvor de
begge var medlemmer sammen med Kong Frederik. Den
kvæstede hånd var helet til anvendelighed, men et par fingre
sad helt forkert. Alle, som trykkede Landt i hånden, blev
derved mindet om det fatale uheld. Det var slut med de helt
fine detaljer i penselstrøgene. Problemer med synet var også
begyndt at melde sig, men det brød Landt sig ikke om hverken at tænke på eller tale om. Efter en række biluheld, hvoraf flere var alvorlige, måtte han dog opgive at køre bil, ef-

tersom intet forsikringsselskab længere ønskede at forsikre
ham. Frants Landt havde simpelt hen svært ved at anerkende
sine tab. Handelen med malerier var også flyttet fra kunsthandlerne hjem til privaten. Både produktion og handel var
nu præget af rutine og renommé.
Et højdepunkt i sin karrieres efterår søgte Landt at opnå
i sommeren 1952, hvor Kong Frederik IX skulle gøre en
rejse til Grønland med kongeskibet DANNEBROG og med
fregatten HOLGER DANSKE som ledsagefartøj. Her havde
Fr. Landt efter henvendelse til kongen fået hans tilladelse til
at deltage med fast station om bord på ledsagefartøjet. Der
er næppe tvivl om, at maleren havde et ønske om at gentage
sin store succes fra sidste kongerejse. 1. juli var der afgang
til Grønland, hvor lodsen og kongen sammen fik en del op-

Der blev ikke sparet på sejlskibene på billedet fra 1942, som angives at vise Øresund omkring 1880. Billedet malte og forærede Landt ved
sin afsked til lodsforeningen, som arrangerede et lotteri blandt medlemmerne med lodsedler á en krone, hvor maleriet var gevinst. Den
heldige vinder var lods Gerhard Fauerskov i Esbjerg. Privateje.
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punkter. Billederne skulle efter hjemkomsten danne ramme
om endnu en udstilling. Landt lejede i dagene 6.-23. december 1952 optimistisk salen i Den frie Udstillings bygning på
Østerbro og tegnede selv udstillingens plakat, hvor man ser
kongeskibet i Diskobugten gennem et stort hul i et isbjerg.
Kataloget, han fik trykt, viser, at der blev præsenteret 68
arbejder, hvoraf lidt over halvdelen var fra rejsen.
Med udstillingen fik Landt sit livs store skuffelse. Kun
få dage inde i udstillingen måtte han lave en ny prisliste til
kataloget, hvor alle priser på billederne var nøjagtigt halveret. Betragter man de billeder, som det er muligt at opsøge

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

I sommeren 1952 kort før afrejsen til Grønland overrakte Fr.
Landt et maleri til kaptajn Kurt Carlsen, der året forinden var
blevet en verdenshelt i kampen for at bjærge sit kæntrede skib
FLYING ENTERPRISE. Maleriet viste skibet, mens det lå skævt i
det oprørte hav og med kaptajnen som eneste besætningsmedlem.
Carlsen havde i 1952 været på en lynvisit i København, hvor han
var blevet hyldet af en stor menneskemængde. Privateje.

levelser, der siden kom til at fylde meget i lodsens erindring.
Dronning Ingrid deltog ikke i den lange og lidt barske sejltur, men fløj til Grønland, hvor hun så boede på DANNEBROG. Prins Knud deltog i hele togtet. I flådens mandfolkeverden fik maleren på hjemrejsen en oplevelse, som han
huskede og gerne viderefortalte: ”Mens vi befandt os ude på
Atlanten, trak det op til dårligt vejr, og ovre fra Dannebrog
blev der signaleret ”splice the main-brace”, hvilket jo var
en invitation til at drikke rom på kongens regning. Pr. signal
forespurgte vi så, om det skulle være en kortsplejsning eller en langsplejsning, Vi fik svaret, at det selvfølgelig skulle
være en langsplejsning”.15
Resultatet af turen blev endnu en række billeder, som
dokumenterede rejsen med steder, begivenheder og tids-
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Københavns havn fyldt med sejlskibe. Det var omtrent dette syn,
der mødte den unge lodsaspirant ved ansættelsen i 1909. Ved hans
25-års jubilæum i 1934 blev billedet malt og foræret til Københavns Lodseri. Privateje.

i dag, falder man over, hvor små og nærmest skitseagtige
skibene forekommer i det storslåede landskab, som Landt
havde langt bedre styr på. Uden tvivl var det gensynet med
de grønlandske landskaber, som Landt havde kendt i sin
ungdom, der havde gjort indtryk på ham.
De sidste år
I begyndelsen af 1960’erne, hvor Landt havde rundet de
75 år, var alderdommens fortrædeligheder for alvor ved at
indhente ham. Handicappet med hånden var jo aldrig helt
overvundet, og han begyndte at ryste på begge hænder. Problemer med hørelsen meldte sig og blandede sig med synshandicappet. Broderen Niels prøvede at overtale den gamle
lods til at lægge penslen fra sig, men Landt reagerede for
langsomt på den opfordring. Livet var ganske enkelt ved at
gå helt i opløsning for den tidligere så velansete og succesrige lods og marinemaler.
Døtrene Gjertrud og Kirsten havde begge opgivet at få
en kunstnerisk karriere. Gjertrud havde bosat sig i Sverige.
Kirsten havde en tid været sekretær for den kendte Dr. Lie-
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berkind, men var nu blevet gift med landmand Carl Jørgensen. Deres datter Karen var gift med Poul Sørensen, som
havde et beskedent husmandssted i Valsølille på Sjælland,
og Kirstens anden datter Hanne var emigreret til Californien. Kirsten selv flyttede sammen med sin mand midt i
1960’erne over til Hanne i USA, så tilbage i Danmark var
af Fr. Landts børn kun sønnen Niels-Erik, som boede i Helsinge. Han var blevet skilt fra sin kone, der oprindelig i 1956
var kommet til Frants og Almas hjem som tjenestepige.
Mens familien endnu boede på Hollandsvej, var Alma
blevet syg og måtte de sidste ni år af sit liv være på hospital i
Nykøbing Sjælland. ”Det gør mig ondt, at De ikke kan male
mere, det var så hyggeligt at se Dem i funktion”,16 skrev den
venlige familielæge i februar 1968 til Landt, da han måtte
opgive Hollandsvej og en kort tid lade sig indlogere hos
sønnen i Helsinge. Derfra kom han på et hjem i Lionsparken
på Gadevangsvej i Hillerød.
I begyndelsen af 1970’erne flyttede Frants Landt med
sin gode pension fra lodsvæsenet ned til barnebarnet Karen
og hendes mand på Nebsmøllevej i Valsølille, hvor der var
blevet sammentømret en lille stue til ham. Her henlevede
han sine sidste år næsten blind og gemt væk fra den verden, han gennem mange år havde været en del af. Sine oldebørn kunne han glæde med fortællinger fra sit sømandsliv
og mange år som lods, og ikke mindst med sine oplevelser
sammen med Arveprins Knud og Kong Frederik.
I april 1975 var Landt indlagt på sygehuset i Ringsted,
hvor han døde 21. april godt 90 år gammel. Den stærkt demente og kræftsyge Alma levede endnu, men var i mental
henseende tabt for verden. Hun døde et halv år senere. Barnebarnet Karen ordnede begravelsen, som fandt sted i Nykøbing, så Alma og Frants Landt, der kunne have holdt krondiamantbryllup, kom ikke til at dele det beskedne gravsted i
Valsølille, der ellers havde plads til to. En meget enkel sten
står på malerens gravsted med kun det ene ord: LANDT.
Det er som om, man ved gravstedet fornemmer, at den
beskedenhed, som gravstedet signalerer, langt fra afspejler
den betydning, som den malende lods havde i sin samtid
for de mennesker, som holdt af godt marinemaleri. Ja, en
betydning, som rækker længere end til samtiden.

Landt opsøgte i sin pensionisttilværelse nogle af de store danske rederier, hvoraf flere frem for fotos foretrak af fylde væggene i deres kontorlokaler med malede portrætter af deres flåde. Det blev nu en af de opgaver, som Landt påtog sig. Det var specielt rederiet J. Lauritzen,
der fik Landt som leverandør. Landt var blevet skibsportrætmaler, hvilket var langt mindre estimeret end marinemaler. Privateje.
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Efterskrift
Frants Landt var i sin storhedstid først og fremmest sejlskibenes maler, som Victor Qvistorff (1882-1953) var dampskibenes og Paul Sinding flådens. For Landts vedkommende
kom motorskibene først ind i billedet, da han i 1950’erne
henvendte sig til nogle af landets store rederier med tilbud
om at lave portrætter af deres skibe. Rederiet J. Lauritzen
havde tradition for at forære afgående kaptajner et maleri
af deres skib, og her blev Fr. Landt engageret på linje med
Hans Schøsler-Pedersen, som også varetog samme produktion af skibsportrætter til rederiet.
	Efter Vilhelm Arnesens død i 1948 var Fr. Landt mange
steder opfattet som Danmarks store sejlskibsmaler, hvis
produktion var internationalt kendt. På en auktion i London
kunne et Landt-billede opnå hammerslag på over 40.000
danske kroner. Der var flere, som i de år forsøgte sig med
at fremstille billeder i Landt-stil og efterligne hans signatur.
Der cirkulerer således også signerede Landt-billeder, som
Fr. Landt aldrig har stået fadder til. Selv opgav han sin livsproduktion til ca. 2000 billeder.
Helt galt i byen er det gået med en række landskabsbilleder, som viser en udsigt over en fjord eller en sø, hvor der
forekommer variable elementer. Snart er der et hus, et træ,
en kirke, en sejlbåd eller en mølle i baggrunden. Malerierne
er signerede med bogstaverne FL i skriveskrift, med et delt
årstal på begge sider – ”19 FL 10”. Også til Landt-udstillingen på Nysted gamle rådhus i 2012 havde flere sådanne
billeder sneget sig ind, hvilket kan skyldes, at der er bevaret
en del sådanne billeder netop på Lolland. Heraf opbevares
nogle i fjernere grene af Landt-slægten. Ingen findes hos Fr.
Landts egne efterkommere. Disse billeder med variationer
over det samme landskab forekommer imidlertid med årstal
strækkende fra 1894 frem til begyndelsen af 1920’erne. Fr.
Landt skulle således have været leveringsdygtig i oliemalerier allerede som niårig og fortsat hermed langt ind i sin karriere som marinemaler, hvilket forekommer ret usandsynligt
og ligeledes strider mod malerens egne oplysninger om sin
start som maler.
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Noter
1. Artiklen er en omarbejdet og udvidet udgave af det manuskript, som forfatteren i 2012 modtog førsteprisen for i
en priskonkurrence udskrevet af Kontaktudvalget for Dansk
Maritimhistorie og Samfundsforskning. Artiklen bygger
på papirer, udklip, skitsebøger m.v., som Frants Landt selv
havde gemt, og som efter malerens flytning til barnebarnet i
Valsølille blev stående i kasser i kælderen på Gadevangsvej
i Hillerød. En kasse blev ved en auktion nogle år efter Fr.
Landts død købt af to lokale mænd, som delte indholdet. En
del af materialet havnede derefter på det lokalhistoriske arkiv
i Helsinge, som sørgede for at materialet overførtes til det
lokalhistoriske arkiv i Nysted, hvor flere dele af samlingen
er blevet benyttet til nærværende afhandling. Den anden
del af samlingen er siden ved køb kommet i forfatterens
besiddelse. Materialet er i arkivet i Nysted registreret under
journal 1984/1 med LHA nr. 371/01. Lokalhistorisk arkiv
i Nysted takkes for god hjælp og en velvillig indstilling til
benyttelse af arkivet. Endvidere er gennemgået stort set alle
årgange af ”Vikingen” (1924-1975), samt relevante årgange
af Dansk Lodstidende. En del biografiske oplysninger har
kunnet hentes hos malerens slægtninge. En særlig tak rettes
til Fr. Landts svigerdatter Anne (Adolfine) Neumann, barnebarnet Anne-Grethe Landt og oldebarnet Søren Sørensen samt til den utrættelige og inspirerende pastor emeritus
Bjørn Fisker Ohl, Nysted.
2. Udateret udklip (1938) fra Aftenbladet: ”Havets farvespil
indfanget fra lodsbåden”, i forfatterens Landt-arkiv.
3. Originalbrev i Landt-arkivet i Lokalhistorisk arkiv i Nysted.
4. Oplyst af Fr. Landt til Rs. Dreyer ved interview i LollandFalsters Folketidende 25. 1. 1960.
5. Originalbrev i Landt-arkivet i Lokalhistorisk arkiv i Nysted.
6. Bladet ”Klokken 5” 25. Maj 1925: ”Lodsen med malerkassen”, i forfatterens Landt-arkiv.
7. Magasinet Vore Herrer nr. 24, 20. november 1924: ”Lods
og maler Frants Landt fortæller”.
8. Oplyst af broderen Niels Landt, som i øvrigt har meget
anderledes fat i Fr. Landts forhold til malerne Arnesen og

Mølsted, end Fr. Landt selv har oplyst. Avisartikel i Lokalhistorisk Arkiv, Nysteds Landt-arkiv.
9. Benny Boysen: Skibsportrætmaleren Peder Christian Pedersen. FRAM – Fra Ringkøbing Amts Museer 1986, s. 23.
10. Otto Ludwig: Lodsmaler Landt. Vikingen nr. 6 1948.
11. Malerens brev til hustruen i forfatterens Landt-arkiv.
12. Ludwig op. cit.: 1948.
13. Oplyst ved forfatterens interview med Otto Stoltenberg
1979.
14. Ludwig op. cit.: 1948.
15. Interview med Fr. Landt i Vikingen februar 1955 i anledning af malerens 70-års dag.
16. Privat brev fra lægen i forfatterens Landt-arkiv.
Summary
Frants Landt – sea pilot and marine artist
Danish sea pilot and marine artist Frants Landt (18851975) was born in Nysted, Lolland in a family of fishermen
and sealers. He started at sea at the age of 14 and gained
his certificate as a ship’s mate in 1907 from the school of
navigation at Bogø. Here he became engaged to Alma, his
teacher’s daughter. He participated as an officer in expeditions to Greenland on board barques belonging to the Royal
Greenlandic Trade Company, until, in 1909, he became an
apprentice at the pilot company in Copenhagen. After finishing his education in 1912, he became a member of the
pilot staff in Copenhagen, and at the same time he began a
career as a marine artist, where the old square-rigged ships
were his preferred objects.
As an artist he consulted the most popular marine artists of the time: Vilhelm Arnesen (1865-1948) and Christian
Mølsted (1862-1930), and received good advice from them.
Later on there was a parting of the ways between Landt and
Arnesen. The latter found himself imitated by Landt, who
did not need to make a living out of his paintings.
Through the magazine Vikingen, Fr. Landt became a
well-known and popular marine artist. In 1936 he dared to
suggest himself for inclusion as an artist on a royal cruise
to the Faroe Islands and Iceland. He was chosen, and there
was some dissatisfaction among the more academic artists.

On the cruise, the artist developed close relationships
with several members of the royal family – especially with
Prince Knud, who from 1947 to 1953 was heir to the Danish
throne. The highlight of Fr. Landt’s career as a marine artist
was in the late 1930s, after several successful exhibitions in
the biggest Danish cities.
As Landt did not find himself appreciated in circles of
academic artists, he later refused an invitation to become a
member of the circle of artists exhibiting at the art centre
Charlottenborg.
In 1941, while working as a pilot, he suffered a serious
injury to his right hand when entering a ship on a wooden
pilot ladder, and he had to retire after 30 years of service as
pilot, but he continued his work as an artist. However, his
work built more and more on tradition without any innovation and progress.
According to the wish of King Frederik IX, Landt was
invited to participate in a new royal expedition to Greenland
1952. The subsequent exhibition of works from the trip was
not a success. The injured hand and a progressing eye disease had started to influence the artist’s production, but he
was able to complete ship portraits for some Danish shipping companies.
From the early 1960s, Landt had to give up painting
completely, and lived alone most of the time until he died
at a grandchild’s home in 1975. Fr. Landt surely enjoyed his
fame as a well-known marine artist, but he always preferred
to be mentioned by his profession as a pilot. His works have
previously reached high prices at Danish and international
auctions, but the declining interest in marine painting has
also affected the price of Landt’s works.
Benny Boysen (f. 1944)
Tidligere museumsinspektør. Efter uddannelse på Statens
Sømandsskole i Frederikshavn og nogle år til søs uddannet som lærer med historie som linjefag. 1976-1987 leder af
Struer Museum. Derefter redaktør og forfatter med eget lokal- og kulturhistorisk forlag. Har publiceret en række artikler med maritime emner – væsentligst fra Limfjordsområdet.
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M/S MARIE MÆRSK i rum sø. Foto: A.P. Møller-Mærsk.
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Til søs med MARIE MÆRSK
Af Morten Hahn-Pedersen

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

af som direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet, og det var
årsagen til, at jeg nu befandt mig i Rotterdam.
Nogle uger tidligere havde John i Tanjung Pelepas i Malaysia skiftet med MARIE MÆRSKs anden kaptajn, Ole
Nielsen, og stod nu på broen under skibets videre sejlads fra
Malaysia via Det Indiske Ocean, Suez-kanalen og Middelhavet til Nordeuropa. Undervejs havde John og jeg haft en
intens e-mailkorrespondance for at få de sidste ting på plads
omkring rejse, kontakt til agenten i Rotterdam, papirer som
helbreds- og straffeattest, registrering og påmønstringsinstrukser m.v. Med det sidste stempel i passet hos immigrationsmyndighederne i Rotterdam var alle formaliteter ordnet,
og så gik turen de ca. 60 km ud til et gensyn med John og
MARIE MÆRSK ved APM Terminals hollandske afdeling
ved Maasvlakte nær Maas-flodens munding.

Indledning
En solrig dag i oktober 2015 mødte jeg op hos immigrationsmyndighederne på havnen i Rotterdam for at få ordnet
de sidste papirer inden påmønstring af Mærsk Lines M/S
MARIE MÆRSK. Jeg havde lært skibets kaptajn, John
Møller Jensen, at kende via Fiskeri- og Søfartsmuseets kontakt til skibet i forbindelse med arbejdet på Casper Tybjergs
fotoudstilling om MARIE MÆRSK. I august 2014 havde
jeg haft lejlighed til at besøge skibet, mens det lå i Århus, og
sammen med museumsinspektør Søren Byskov havde jeg i
foråret 2015 også gennemført en del møder og interviews
med John Møller Jensen om hans arbejde og karriere. Ved
afslutningen af et af disse møder inviterede John mig på en
tur med MARIE MÆRSK, når jeg senere på året var gået

Skibet
Navnet MARIE MÆRSK hører til i en lang tradition med en
kombination af familienavne og Mærsknavnet, som i 1906
blev lanceret med rederiets andet skib PETER MÆRSK, opkaldt efter skibsreder A.P. Møllers far, Peter Mærsk Møller.
MARIE MÆRSK-skibene er opkaldt efter skibsreder A.P.
Møllers moster, som i 1852 blev født til søs, da forældrene i
et nybygget skib til faderens rederi i Dragør var på vej retur
fra Sverige til Danmark.
Vor tids MARIE MÆRSK, der er hjemskrevet i Dragør, er det sjette i rækken af skibe med dette navn i A.P.
Møller-Mærsk flådens mere end hundredårige historie.
Den første MARIE var en damper, som rederiet i 1920 fik
bygget i Danzig. Den næste i rækken blev bygget i Køben-
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havn i 1928 og var ét af rederiets første tankskibe. Så fulgte
endnu et nybygget tankskib, som var aktivt for rederiet fra
modtagelsen i 1948 og frem til bortsalg til Sverige i 1958.
Det fjerde MARIE MÆRSK, hvis klokke siden kom til
Fiskeri- og Søfartsmuseet, var også et tankskib, som kom til i
1962 og bl.a. blev brugt til afhentning af olie fra DUC’s felter
på Nordsøen. Dette skib blev afhændet i 1984, da olierørledningerne fra Nordsø-felterne i denne henseende havde gjort
tankskibe og flydebøjer overflødige. Femte skib i rækken var
et containerskib med en kapacitet på knap 5.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit/20 fods container), som i 1990 blev
bygget på Odense Staalskibsværft, Lindø ved Munkebo. Da
det blev solgt, var der plads til nummer seks i rækken, nemlig
vores MARIE MÆRSK, som blev bygget ved Daewoo Shipbuilding & Engineering Co. Ltd. i Korea i 2013.1
MARIE MÆRSK var den fjerde i en række på 20 imponerende sværvægtere, der i sommeren 2015 stod som det
foreløbige resultat af en ordre, som Mærsk Line i februar
2011 afgav til det koreanske skibsværft. Skibene, der fra
sommeren 2013 og et par år frem næsten på månedsbasis
forlod værftet, fik alle navne med M som begyndelsesbogstav. Den første var MÆRSK MC-KINNEY MØLLER, og
så fulgte MAJESTIC MÆRSK og MARY MÆRSK, inden
MARIE MÆRSK blev søsat i september 2013. MARIE og
hendes nitten søstre blev lanceret under betegnelsen Triple
E-skibe. De tre E’er dækkede over, at skibene havde Economy of scale, opererede med Energy efficiency og var Environmentally improved. Kort sagt havde Mærsk Line altså
satset på størrelse, energieffektivitet og bæredygtighed
som et samlet konkurrenceparameter i den moderne skibsfart. Triple E-skibene var ganske enkelt enorme. Bare vægten af det stål, der var anvendt i skibene, løb op i 55.000
tons, og med ballastvand, brændstof, proviant og fuld last
havde skibene en dødvægt på omkring 195.000 tons. Med
en længde på godt 399 meter var de ca. 70 meter længere
end de store amerikanske hangarskibe af Nimitz-klassen,
bredden på 59 meter svarede til 2½ tennisbane i forlængelse
af hinanden, og højden på 75 meter fra køl til antennespids
svarede nogenlunde til Marmorkirkens højde på 79 meter.
Fra skibsdækket og op til Monkey Island på dækket over
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Dimensionerne om bord på MARIE MÆRSK er gigantiske. Her
et glimt fra hoveddækket op mod broen. Foto: Morten HahnPedersen, 2015.

broen var der i alt elleve dæk. I lasten stod containere stablet
i op til ti lag, og på dækket kunne man med behørigt hensyn
til udsynet fra broen sine steder stable containere i op til 11
lag. Samlet kunne Triple E-skibene laste 18.270 TEU eller
20 fods-containere, hvilket svarer til 36.000 personbiler eller mere end 111 millioner par sko. Parkeret med ende mod
ende i én lang række ville de mange containere fylde 110
km, hvilket svarede nogenlunde til afstanden mellem København og Korsør. Det krævede sin dame at sejle med sådan et
læs, men med et sæt tvillingemotorer på hver 43.000 hk samt
to firebladsskruer på hver 65 tons og en diameter på knap 10
meter kunne MARIE MÆRSK og hendes søsterskibe alligevel skyde op til 24 knob. Den mest brændstoføkonomiske
fart lå dog omkring 17 knob (220 liter fuel pr. nautisk mil),
og det holdt man sig i videst muligt omfang til. Men skibene var også udstyret med et system, så man kunne opfange
varme og tryk i udstødningen og genudnytte energien heraf.
Det sparede brændsel og nedsatte CO2-udledningen. Det var
primært kombinationen af mængder, energioptimering og
genbrug, som gjorde, at CO2-udledningen pr. tons transporteret gods på Triple E-skibene kunne holdes på 3 gram pr.

km, mens den med tog lå på 18 gram, i lastbil på 47 gram og
med fly 560 gram.2
Selv om det var pænt imponerende at tænke sig, at turen
i familiens bil til nærmeste storcenter efter et par nye sko på
denne vis kunne koste mere CO2-udledning end transporten af skoene fra Kina til Danmark, var det ikke det første,
der faldt én ind ved synet af et skib som MARIE MÆRSK.
Det var derimod ren og skær betagelse af størrelsen; af det
enorme bjerg af stål og alskens andre materialer, der knejsede foran éns øjne. Et bjerg med et indre, der foruden en
Containere i 10 etager. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.

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

mængde lastrum – heraf nogle næsten helt katedrallignende
– bestod af bl.a. bro, maskinrum, brændstof-, ballast- og
vandtanke, pumpe- og udluftningssystemer, stores, kontorer, it-rum, trappeskakter, korridorer, gange, kamre, messer,
kabys og alt muligt andet, der skulle til, for at dette utrolige
monstrum kunne fungere og bringe besætning og last sikkert fra A til B. På en omvisning kunne man kun nå en lille
del af skibet; resten skulle klares ved selvsyn – og der var
nok at gå på opdagelse i.
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Kaptajn John Møller Jensen på broen ud for Marokko. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.

Besætningen
Et skib som MARIE MÆRSK var ikke bare et højeffektivt
transportmiddel. Det var også arbejdsplads og midlertidigt
hjem for den besætning, der til enhver tid ville være om
bord. Da jeg påmønstrede i Rotterdam bestod besætningen
af i alt 24 mand. Selv om MARIE MÆRSK sejlede under
dansk flag, var kun tre mand af besætningen danske; kaptajn
John Møller Jensen fra Esbjerg, overstyrmand Egon Højbjerg Toft fra Thyborøn og juniormester Daniel Dølrath Toft

50

fra Århus. De øvrige 21 besætningsmedlemmer fordelte sig
på to briter, tre thaier, fire indere og tolv filippinere. Gennemsnitsalderen lå på godt 35 år med den 60-årige kaptajn
som ældste og en 20-årig maler fra Thailand som yngste
mand om bord. Besætningen bestod næsten udelukkende
af mænd, som bortset fra en 24-årig indisk styrmand og en
37-årig nysepareret filippinsk matros alle levede i fast parforhold. Men der var også en enkelt kvinde om bord. Den
35-årige Aida fra Filippinerne var single, reparationstekniker, dygtig, vellidt og højt respekteret blandt sine skibsfæller. At hun også var stærk som en bjørn, måtte en maskinmester om bord med en fortid som ukrainsk landholdsbryder
en gang sande til stor moro for resten af besætningen. Bortset fra de øverste officerer, der som kaptajn, maskinmester,
overstyrmand og førstemester var fast tilknyttet skibet, var
Aida det eneste menige besætningsmedlem, som havde
fulgt MARIE MÆRSK gennem flere udmønstringer i træk.
Denne tur var hendes tredje i streg med skibet, men også en
anden af de filippinske matroser, Gabriel, havde én gang tidligere været om bord på MARIE MÆRSK. Kendetegnende
var det imidlertid, at næsten alle ombordværende havde lang
tilknytning til Mærsk Line. Den gennemsnitlige sejltid for
rederiet lå på godt otte år for samtlige, men blev eksklusive de faste officerer reduceret til godt seks års tilknytning
i snit for de yngre officerer og menige medlemmer af besætningen. Kaptajnen havde med sin start i rederiet i 1978
den klart længste tilknytning, mens den sidst tilkomne var
juniormesteren, som kørte på sit første år for Mærsk Line.3
Såvel hyrer som udmønstringstid varierede efter de overenskomster, som Mærsk Line havde med fagforeningerne i
de lande, hvor besætningsmedlemmerne kom fra. Der røbes
vel ingen hemmelighed ved at sige, at danskerne lå i top, og
thaierne i bund med hensyn til hyrer. Mens danskerne var
om bord i 11 uger af gangen, kørte inderne typisk på fire
måneders kontrakter, mens filippinerne og thaierne sejlede
i seks måneder pr. udmønstring. Da de yngre officerer og
menige medlemmer af besætningen ikke var fast tilknyttet
et enkelt skib, havde man en abrupt rytme med en lind strøm
af nye ansigter. Den kontinuerlige udskiftning betød, at folkene om bord ikke knyttede sig særlig meget til hinanden.

Internet og facebook befordrede heller ikke det sociale liv
om bord, idet folk ofte forsvandt ind på deres kamre for at
se film eller skype med koner og kærester, når vagter og
skafninger var overstået. Situationen blev ikke bedret af,
at besætningerne var fordelt på mange nationaliteter med
forskellig omgangsform, kultur, religion og sprog. Fælles
arbejdssprog, et fast hierarki og ensartede rutiner var nogle
af de metoder, som blev anvendt til at sikre, at besætningen
alligevel smeltede sammen til en velfungerende enhed.
Arbejdssproget om bord var engelsk. Det tog dog lige et
stykke tid at vænne sig til de mange forskellige varianter af
engelsk, men paradoksalt nok viste det sig faktisk at være
maskinchefen fra Newcastle, som jeg i sidste ende havde
sværest ved at forstå.

Hierarkiet om bord på Mærsk Lines skibe var til at
forholde sig til. Opsatte man rangorden og nationalitet i
forening, fik man på min tur med MARIE MÆRSK følgende billede af skibets hierarki. Øverste ansvarlige var
kaptajnen (DK) med maskinchefen (UK) lige efter. På
broen fandt man overstyrmand (DK), førstestyrmand (FIL)
og andenstyrmand (IND). I maskinen regerede førstemester
(IND), andenmester I (IND), andenmester II (IND),
trediemester (UK), juniormester (DK), motormand (FIL),
reparationstekniker (FIL) og elektriker (FIL). I kabyssen
huserede chefkok (FIL) og steward (FIL). På dækket fandt
man fire matroser og to letmatroser – alle filippinere – med
reference til vagthavende styrmand, og et malerhold bestående af tre thaier lå nederst i hierarkiet.

Omkring halvdelen af MARIE MÆRSKs besætning i gang med skafningen i Duty Mess, hvor det er tilladt at møde op i arbejdstøj. Foto:
Morten Hahn-Pedersen, 2015.
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Kaptajn John Møller Jensen
I forbindelse med åbningen af museets og fotograf Casper
Tybjergs udstilling om MARIE MÆRSK stillede skibets
kaptajn, John Møller Jensen, sig i april 2015 velvilligt til rådighed for et interview med Morten Hahn-Pedersen og museumsinspektør Søren Byskov. Formålet var at få et indblik i
en nutidig maritim karriere, sådan som den kunne tage sig ud
med base i Esbjerg og arbejdsplads over det meste af kloden.
John Møller Jensen er født i 1955 i Hjørring, men har
boet hele sit voksne liv i Esbjerg sammen med sin familie. Der var ingen maritim tradition i hans familie, og efter
skolen var det da heller ikke et liv som sømand, der lå først
for. Men som 20-årig fik John Møller Jensen sin første hyre
som dæksdreng på en coaster, og siden fulgte forskellige
hyrer som matros både på Nordsøen og på langfart. Efter
nogle års sejltid besluttede han sig for at tage navigatøruddannelsen på Fanø Navigationsskole, og i 1982 havde han
sin første udmønstring som andenstyrmand. Skibet var M/S
ELEO MÆRSK, hvor han bl.a. sejlede sammen med sin
kommende kone, Annette, som var telegrafist.
Op gennem 1980’erne var John Møller Jensen forhyret
på forskellige MÆRSK-skibe i containerskibsflåden, dengang skibene kun lastede en brøkdel af det antal containere,
som nutidens Triple-E skibe kan rumme. Nutidens største
”motorvej” til søs forbinder Kina og det øvrige Fjernøsten

med Europa, men i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne
var det et mere varieret rutenet, som den unge styrmand
Møller Jensen og Mærsk-fragtskibene sejlede på. Kuwait,
Bahrain, Pakistan og Indien lå således på ELEO MÆRSK’s
rute sammen med Singapore og Hong Kong, og modsat i
dag var stillehavsruten mellem USA og Fjernøsten hovedruten for Mærsk’s containersejlads. Ikke mindst fragten i

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

M/S AXEL MÆRSK, bygget 1976 på Blohm & Voss AG, Hamburg.
John Møller Jensen sejlede som andenstyrmand om bord i 1985.
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Annette og John Møller Jensen. Foto venligst udlånt af John Møller
Jensen.

køle/fryse containere af amerikansk kød, frugt og grønt til
de østasiatiske markeder var en yderst vigtig aktivitet for
det danske rederi. John Møller Jensen husker bl.a., hvordan
fartplanen for skibene med frugt og grønt i lasten var tilrettelagt, så containerskibene nåede Hong Kong senest fredag
aften, så der kunne losses tidlig lørdag morgen og gøres klar
til lørdag, der var kinesernes store markedsdag.
I løbet af 1990’erne blev nye containerskibe efterhånden
bygget, så de ikke længere kunne gå gennem Panama-kanalen, og udviklingen i retning af større og større lastekapacitet tog fart. John Møller Jensen havde taget skibsførereksamen på Fanø og sejlede i 1990’erne som overstyrmand
på flere skibe. Sit første skib som kaptajn fik han overdraget i 2001, da han påmønstrede KATE MÆRSK − et af de
såkaldte ”post-Panamax” containerskibe, der kunne fragte

mere end 6.000 TEU (20-fods containere), men som ikke
kunne passere Panama-kanalen. KATE MÆRSK havde i
2001 kun én udlænding om bord, men John Møller Jensen
husker, hvordan dette i løbet af det næste årti ændrede sig,
så danske søfolk efterhånden blev færre og færre. ”Da jeg i
august 2007 påmønstrede JENS MÆRSK som kaptajn, var
jeg eneste dansker om bord. Det var lidt af en omvæltning,
men nu har jeg prøvet det flere gange siden, så nu har man
jo vænnet sig til det”, fortæller han.
I 2013 fik John Møller Jensen besked om, at han skulle
til Korea og deltage i overdragelsen af det fjerde Triple-E
skib, MARIE MÆRSK. Siden har han som den ene af skibets to faste kaptajner sikret skibets fart på ruten mellem
Fjernøsten og Europa.
Søren Byskov

Fra navngivningen af MARIE MÆRSK i 2013. John Møller Jensen ses som nummer to fra venstre stående ved siden af skibets gudmoder,
Bettina Schacht. Foto: A.P. Møller-Mærsk.
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Lastning af containere i Felixstowe. Det var fascinerende at følge
kranførernes effektive arbejde. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.

De faste rutiner fulgte af vagtplaner og jobbeskrivelser,
som over en bred kam gik igen fra skib til skib. Hvert enkelt besætningsmedlem vidste nøjagtigt, hvad man skulle,
og hvornår man skulle det. Alt var fastlagt inden for nogle
givne rammer. For nogen gav det en særlig tryghed ved livet
til søs. Andre trak sig skyndsomt tilbage allerede efter et
første bekendtskab med en sådan form for regelmæssighed
og system, men samlet set var det sådanne ting, som gjorde,
at hvert enkelt skib fungerede, selv om hovedparten af besætningen vagabonderede fra skib til skib.4
Turen
MARIE MÆRSKs faste rute gik mellem havne i Korea,
Kina og Malaysia via Suez-kanalen til havne i Spanien,
Frankrig, Holland, Tyskland og Storbritannien, inden man
på returrejsen til Fjernøsten også lige rundede Marokko. Jeg
påmønstrede i hollandske Rotterdam og var med om bord
på turen via Bremerhaven i Tyskland og Felixstowe i Storbritannien til Tanger i Marokko og Algeciras i Spanien, hvor
jeg afmønstrede efter et par ugers sejlads.
Jeg var indkvarteret i lodskammeret på F-dækket, hvor
jeg havde kaptajn og maskinchef som naboer. Der var således rig mulighed for tale med begge ledende officerer om
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deres arbejde og forholdene om bord specielt og vilkårene
i skibsfarten generelt. Det blev ikke mindst til mange gode
samtaler med skibets kaptajn, der gav mig nyttig indsigt i
det administrative og ledelsesmæssige arbejde, som ved siden af navigation og skibsarbejde fyldte hverdagen for en
kaptajn med ansvar for et skib til omkring en milliard kr. og
værdier om bord for et tilsvarende beløb. Det var tydeligt,
at John var mest afslappet, når skibet var til søs, mens han
var mere intens i perioder med lods om bord eller under losning og lastning i havn, hvor risikoen for uheld var større.
Jeg var fascineret af den dybt koncentrerede stemning på
broen under havneanløb og -manøvrer med lods om bord,
men sammen med John, styrmænd og udkig nød jeg også
de stille stunder på broen under sejlads i åben sø. Uanset om
det handlede om en Nordsø i tåge, regn og dis, Den engelske
Kanal ved nattetide med lysene fra Calais og Dover glimtende om bagbord og styrbord, god blæst i Biscayen eller en
solrig dag ved Gibraltar-strædet, var broen det perfekte sted
at opleve verden fra. Det gav en særlig ro i sindet.
Til søs foregik livet om bord efter ét vagtskema, mens
man i land kørte efter et andet. Havneopholdene virkede
umiddelbart mere hektiske end sejladsen. Skibet blev bordet
af stevedorer, som i samarbejde med kranførere besørgede
losning og lastning af containere. Det var bestemt ikke noget lydløst arbejde, og det foregik dag og nat i de et til to
døgn, skibet typisk var i havn. I de fem havne håndteredes
mellem 1.200 og 4.500 containere pr. havn. På et tidspunkt
var vi nede på omkring 10.000 TEU om bord, men da MARIE MÆRSK forlod Algeciras, havde hun godt 16.600 TEU
med mod Suez. Losning og lastning gav både masser af papirarbejde til officererne og arbejde med tjek af surringer og
twistlocks til matroserne. Kølecontainere skulle tilsluttes el
og overvågningssystem og løbende tjekkes, trosser og fortøjninger justeres i forhold til tidevand, vind og fordelingen
af skibets last, og skibet skulle løbende trimmes ved hjælp
af et sindrigt tanksystem, som blev styret fra en computer i
skibskontoret på A-dækket.
Containere på vej ned i et af MARIE MÆRSKs lastrum med plads
til containere i ti lag. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.
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I havn var der konstant vagt ved landgangen, ligesom der
løbende blev runderet for at undgå ubudne gæster om bord.
Folk på frivagt kunne gå i land, men skulle afvente en særlig
shuttlebus, som kørte dem frem til havnens hovedport. Det
var faktisk temmelig besværligt at komme i land gennem de
stærkt bevogtede havne, og mange kom ikke længere end
det lokale sømandshjem, da der kunne være endog rigtig
langt fra havnen til byen bag. Der var langt fra den moderne
skibsfarts realiteter til romantiske forestillinger om eksotiske oplevelser i alverdens havne – og i øvrigt var der totalt
spiritusforbud både om bord og i land.
Efter sådan et havneophold var det en fryd at komme til
søs igen. Undervejs fulgte jeg arbejdet i den friske luft på
dækket, i det 30-40 grader varme og flere etager høje maskinrum og i den krydderiduftende kabys, hvor kokken dagligt fremtryllede en mængde forskellige retter til en buffet,
der tog hensyn til forskellige kulturers og religioners kostvaner. Jeg fulgtes med elektrikeren på turen rundt til samtlige frysecontainere på dæk og i lastrum. Gik på opdagelse
og lærte både skib og besætning at kende. Overalt blev der
snakket og interviewet, observeret, noteret og fotograferet.5
Da jeg afmønstrede i Algeciras, havde jeg ikke blot fået
et førstehåndsindtryk af den moderne skibsfarts vilkår og
arbejdslivet om bord på et af verdens største containerskibe.
Jeg havde også fået en fantastisk oplevelse, som siden har
givet anledning til mange refleksioner. Og til brug for senere arbejder med den moderne skibsfart havde jeg tillige
fået samlet et temmelig unikt materiale bestående af bl.a.
dokumenter fra skibet, interviews med samtlige ansatte, en
dagbog med noter og optegnelser fra turen og godt 1.200
fotooptagelser m.v. En stor og hjertelig tak til kaptajn John
Møller Jensen for invitationen til turen, til Mærsk Line for
tilladelsen til at sejle med og til kaptajn og hele besætningen
om bord på MARIE MÆRSK for en fantastisk gæstfrihed,
velvilje og fortællelyst undervejs.

Noter
1. Venligst oplyst af Henning Morgen, Head of Group History Documentation, A.P. Møller-Mærsk.
2. Informationerne hidrører fra hjemmesiden http://maersk.
com/en/hardware/triple-e, oplysninger fra Mærsk Line og
kaptajn John Møller Jensen, MARIE MÆRSK samt egne
observationer om bord.
3. Oplysninger fra Crew List MARIE MÆRSK, IMO No.
9619933, OWJF2, 30-10-2015 samt forfatterens observationer, interviews og samtaler med samtlige besætningsmedlemmer om bord på MARIE MÆRSK i perioden 28/10 til
9/11 2015.
Elektriker Nestor Bron i gang med kontrol af frysecontainere.
Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.

Førstemester Amit Khare og juniormester Daniel Toft på arbejde i
maskinens kontrolrum. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.
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4. Vagtlister og jobbeskrivelser fra MARIE MÆRSK, oktober 2015 samt forfatterens observationer, interviews og
samtaler med samtlige besætningsmedlemmer om bord på
MARIE MÆRSK i perioden 28/10 til 9/11 2015.
5. Afsnittet er baseret på forfatterens observationer, interviews og optegnelser om bord på MARIE MÆRSK i perioden 28/10 til 9/11 2015.
Summary
At sea with the MARIE MÆRSK
Morten Hahn-Pedersen was offered a trip on one of the
world’s biggest container ships, the M/S MARIE MÆRSK,
on the occasion of his retirement as director of the Fisheries and Maritime Museum. He signed on with the MARIE
MÆRSK in Rotterdam at the end of October and sailed with
the ship for the next couple of weeks, with stays at harbours
in Bremerhaven, Felixstowe and Tangier, to Algeciras,
where he signed off before the MARIE MÆRSK continued
on her route via the Suez Canal to harbours in Malaysia,
China and Korea.
	In this article, the author gives a brief summary of his
main impressions from the trip concerning the dimensions
and fitting out of the MARIE MÆRSK – one of the enormous Triple-E ships which in 2015 were state of the art in
modern ship technology, the ship’s 24-man international
crew and the art of forging an efficient workforce out of
such a heterogeneous flock, the trip itself at sea and in the
harbour, life and work on board, the experience and the substantial documentary material in the form of papers from the
ship, interviews, records, notes and more than 1,200 photos
on the conditions of modern shipping which were also one
of the results of the trip with the MARIE MÆRSK.

Letmatros Ryan Fajardo gør klar til at kaste den første line i land
under fortøjning i Tanger. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.

58

Morten Hahn-Pedersen (f. 1956)
Historiker/kunsthistoriker, cand.mag. 1983-88 museumsinspektør ved Svendborg Museum. 1988-2015 museumsdirektør for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i
Esbjerg og 1994-2015 desuden seniorforsker ved Center for
Maritime og Regionale Studier. Har publiceret en række artikler og bøger om nyere dansk maritim og politisk historie.

Afmønstring fra MARIE MÆRSK i Algeciras i Sydspanien. Foto: Morten Hahn-Pedersen, 2015.
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Ophalingsbeddingen ved Esbjerg Østre forhavn, hvor Abrahamsens Skibsværft (fra 1910 under navnet Esbjerg Skibsværft) lå placeret.
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Fiskeriet fra Esbjerg Havn under 1. verdenskrig
Af Ole Langermann

Da verdenskrigen brød ud i sommeren 1914, blev Danmarks
neutralitet omgående sat på prøve. Landets geografiske
placering betød, at især dets omkringliggende havområder
havde stor interesse for både Ententen og Centralmagterne.
Imens hovedstaden koncentrerede sig om Østersøspørgsmålet, rettede man i vest blikket mod Nordsøen. På den jyske
vestkyst levede man af og var afhængig af Nordsøen, og da
dette hav tilmed grænsede op til nogle af krigens største
aktører, blev befolkningen her direkte konfronteret med den
store krig. Store opsving i fiskeriet, internering i Cuxhaven,
uindskrænket ubådskrig og minesprængte fiskekuttere blev
hverdag for de esbjergensiske fiskere, der på godt og ondt
fulgte krigens gang. Artiklen præsenterer en kronologisk
gennemgang af forholdene for fiskerne på Esbjerg havn i
krigsårene 1914-1918.
Oprettelsen af Esbjerg Havn og fremkomsten af fiskeriet
Den 30. oktober 1864 blev fredstraktaten efter den anden
slesvigske krig underskrevet, og den danske konge måtte
afstå hertugdømmerne til Preussen og Østrig.1 Danmark rådede inden 1864 over væsentlige havne i Slesvig, men måtte
nu søge alternativer nord for Kongeåen. Hertugdømmerne
besad væsentlige vestvendte havne, der fungerede som import- og eksporthavne til især Storbritannien. I motiveringen
for lovforslaget om anlæggelsen af en ny havn af februar
1865 hed det, at Danmark med tabet af Slesvig havde mistet
rådigheden over de vigtigste handelsveje gennem hertugdømmet, hvorfor regeringen straks måtte overveje, om der
kunne åbnes nye veje for dansk handel.2

	En forudsætning for anlæggelsen af en ny havn var jernbanelinjer til og fra havnen. Derfor var oprettelsen af jernbaner mellem Lunderskov-Esbjerg og Holstebro-Esbjerg
væsentlig for den endelige oprettelse af Esbjerg havn.3 Den
1. september 1878 var havnebyggeriet i Esbjerg færdiggjort,
og Danmarks nye havn mod vest stod klar. Esbjerg havn
var tiltænkt eksport af danske landbrugsvarer til især Storbritannien, men et andet erhverv skulle også vise sig at blive
kendetegnende for den nye havn – fiskeriet. De vanskelige
forhold for mange af vestkystens fiskere, der fiskede fra den
åbne kyst, fik dem til at rette blikket mod det nye Esbjerg.
Her var en sikker havn for søgående kuttere samt gode
muligheder for at eksportere fisk med tog til Tyskland eller med skib til England.4 I året 1895 var der således 116
erhvervsfiskere på Esbjerg havn, mens tallet i 1900 var vokset til 243 og i 1910 var antallet af esbjergensiske erhvervsfiskere 434.5
	Væsentligt for Esbjerg Havn og dens fiskere var anlæggelsen af det første fiskerihavnsbassin i 1886-87. Esbjerg
havn var anlagt som en import- og eksporthavn, men ikke
fiskerihavn, og havnens planlæggere havde derfor ikke afsat
plads til fiskefartøjer. Derfor lå fiskerne i Dokhavnen imellem havnens øvrige skibe, hvilket hverken var til fordel for
fiskerne selv eller de omkringliggende skibe. Ønsket om en
fiskerihavn opstod derfor, hvilket førte til politisk bevilling
på grundlag af den voksende eksport af fisk fra Esbjerg.6
Frem mod verdenskrigens udbrud i 1914 fortsatte væksten
af fiskerflåden samt landingerne af fisk. Således fremgår det,
at der i 1913 var 474 esbjergensiske erhvervsfiskere samt
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ning på 20.000 mand. De britiske flådebesøg i Esbjerg må
ses som en klar britisk magtdemonstration og blev modtaget
med delte meninger i byen. Den højreorienterede Esbjerg
Avis var glad for besøget, imens Socialdemokraten, som var
en større landsdækkende avis, fordømte besøget.9

Snurrevodsfiskeriet med sejlkuttere og jolle til udlægning af voddet
fandt sted op til og med 1. verdenskrig. E 117 ERNA blev kaldt
”Grønne Erna” og var bygget i 1908 på Abrahamsens skibsværft
i Esbjerg.

120 såkaldte lejlighedsfiskere. Landingerne udgjorde tilsammen 8.546 tons fisk til en værdi af 1.799.000 kr.7
Esbjerg i stormagternes søgelys
Allerede ni år før udbruddet af 1. verdenskrig blev Esbjerg
genstand for stridigheder mellem de vesteuropæiske stormagter: Storbritannien, Frankrig og Tyskland. Forholdet
mellem Frankrig og Tyskland var anspændt, og Frankrig
mente at have et engelsk tilsagn om, at 100.000 engelske
tropper ville falde tyskerne i ryggen nordfra, hvis Tyskland
angreb Frankrig.8 Hvis et tysk angreb på Frankrig skulle
ske, var Esbjerg et oplagt sted at landsætte de 100.000 britiske soldater, og derfor fandt Tyskland en stor interesse i
Esbjerg. Denne interesse forøgedes i samme år (1905), da
den britiske flåde besøgte Esbjerg og de omkringliggende
farvande. I slutningen af august besøgte en del af en britisk
flådedemonstration i Østersøen Esbjerg. Den britiske flåde
bestod af ti slagskibe, syv krydsere og tolv torpedobådsjagere. Tre år senere, i 1908, kom den britiske flåde atter på
besøg, denne gang med et større arsenal og en samlet besæt-
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Verdenskrigens udbrud
I sommeren 1914 brød verdenskrigen ud. Krigen skulle vise
sig at have stor effekt på godt og ondt for Esbjerg Havn og
dens fiskere. Den nyetablerede havn på den jyske vestkyst
var ligesom resten af nationen underlagt den danske neutralitetspolitik, og udviklingen i de efterfølgende fem krigsår
bar i høj grad præg af krigens forhold og udvikling. Mærkbart for krigsudbruddet var ophøret af dampskibsselskabet
DFDS’s sejlads fra Esbjerg til Storbritannien, hvilket allerede indtraf den 12. august 1914 på grund af minefare.10 For
fiskeriet på Esbjerg havn havde krigsudbruddet naturligvis
en effekt, men denne effekt skulle vise sig at føre til et markant opsving i fiskeriet i årene 1914-1916. Albert Nielsen
skriver i sit jubilæumsskrift for Esbjerg Fiskeriforening, at
fiskeriet indtil 1916 kunne drives nogenlunde frit og ugeneret af de krigsførende magter, og at der i året 1916 blev tjent
store summer af fiskerne i Esbjerg.11 Dette udsagn bakkes op
af Søulykkestatistikken fra 1914 og 1915, der ikke rummer
tilfælde af esbjergkuttere, som forliste i de første krigsår
grundet minesprængning.12 Hermed ikke sagt, at krigsudbruddet ikke havde en negativ betydning for fiskeriet på
Esbjerg Havn, men man var ikke lige så udsat for minefare
som dampskibsselskaberne, og dermed kunne man i højere
grad stadig benytte sig af havet.
	Krigsudbruddet havde altså ikke en effekt, som bremsede fiskeriet, tværtimod, men de esbjergensiske fiskere måtte
drive deres erhverv under hensyntagen til de nye forhold.
Modsat fiskerierhvervet blev Esbjerg som by omgående
ramt af verdenskrigens udbrud. DFDS’s omdirigering af
sejladsen tog mange arbejdspladser med sig, hvilket blandt
andet medvirkede til, at byens indbyggertal for første gang
i historien faldt fra 1914 til 1918. Ligeledes nåede arbejdsløsheden i løbet af krigen op på 18 %, samtidig med at reallønnen faldt med 15 %.13

Udsnit af kort over Esbjerg fra 1910.
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Gullaschfiskeriet – 1914-1916
Når man læser om Esbjerg i forbindelse med 1. verdenskrig,
er det uundgåeligt at bemærke de ofte omtalte gullaschår for
det esbjergensiske fiskeri. Ligesom de såkaldte gullaschbaroner nød Esbjergs fiskere godt af krigen i dens første halvdel. Det er dog vigtigt at understrege, at ikke alle Esbjergs
fiskere i den forstand var ’gullaschbaroner’, da de i og for
sig blot drev deres erhverv. Hvis man skal pege på direkte
gullaschbaroner inden for fiskerierhvervet, skal man i stedet
kigge mod rederne og til tider kaptajnerne, samt kun i enkelte tilfælde fiskerne selv.
	Det store opsving i fiskeriet var ikke blot et resultat af
krigens følger som f.eks. øget mangel på fødevarer og dermed en højere pris på fisk. Opsvinget var også et resultat af
en udvikling af fiskekutterne i årene op til 1914. Først og
fremmest blev de små motorer, som man brugte omkring

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

Sejlkutter ved kaj i Esbjergs gamle fiskerihavn. Bemærk snurrevodsjollerne med hjælpemotor til udlægning af voddet.
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Tre små kuttere, såkaldte ”hajer”, som alle var aktive i det nye motordrevne snurrevodsfiskeri fra årene omkring 1. verdenskrig:
E 14 FREDERIKKE, E 522 PRØVEN og E 199 BETHY E. GUNNARSON, sidstnævnte med et stort hyttefad ombord.

tæller i sine erindringer, at med hajkutterne ”kunne der ikke
gøres så mange træk, som når vi fiskede med kutter og jolle,
da hajerne selv skulle sejle voddet ud, men til gengæld tog
man nogle gevaldige sving med tovene og nåede dermed
over et større areal”.16
Opsving i fiskeriet – fangsterne i tal
En anden vigtig forklaring på esbjergfiskeriets store
fremgang i de første år af verdenskrigen var den enorme
mængde af kuller, som var tilgængelig i Nordsøen. Albert
Nielsen skrev i sit jubilæumsskrift fra 1942, at den indfangede kullermængde i 1916 ikke er set siden i Nordsøen.17
I 1916 landede man således 15.560 tons kuller i Esbjerg,
og man skal frem til 1964, før dette tal blev overgået.18 Udviklingen af fiskeriet taget i betragtning er det bemærkelsesværdigt, at der skulle gå 48 år, før man igen oplevede
så store kullermængder i Esbjerg. De store mængder fisk
havde omgående en effekt på fiskeriet. Kuller var anderledes
end andre fisketyper, da kuller ikke kunne holdes levende i
dammen, men i stedet skulle renses og ises ombord. Claus

Sørensen beretter, hvordan hans bror, Søren Peder Sørensen, tjente en formue ved kullerfiskeriet under 1. verdenskrig19, blandt andet fordi han fik dammen i sin kutter proppet: ”Han kunne bringe 15-20 tons fisk ind, medens andre
måtte nøjes med under det halve. Søren Peder måtte have
ekstra folk med til at rense fisken.”20
Kullereventyret var en særskilt situation, som fandt sted i
året 1916, idet man i 1914 og 1915 kun fangede henholdsvis
145 og 581 tons kuller.21 Til gengæld var fangsten af øvrige
arter stigende fra 1914 til 1915, idet man i 1914 fangede et
total på 5.242 tons fisk til en samlet værdi af 1.319.000 kr.,
mens man i 1915 fangede et total på 11.150 tons til en samlet værdi af 3.958.000 kr.22. Fiskeriet var altså stigende i de
første to krigsår og kulminerede med kullereventyret i 1916.
Mere fisk − større mandskab og materiale
Den store mængde fisk, der i de første krigsår blev landet i
Esbjerg, skabte ganske naturligt en tilkomst af flere fiskere.
Således fremgår det, at der i 1914 var 506 erhvervsfiskere i
Esbjerg, mens dette tal i 1916 havde nået 880.23 Denne til-
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Esbjergfiskeriet under 1. verdenskrig fandt sted med udgangspunkt i det fiskerihavnsafsnit, som var blevet indviet i 1901, og som lå vest for
Dokhavnen.

komst må ses som en naturlig udvikling og er et klart bevis
på fiskeriets opblomstring i perioden og den voksende betydning af fiskeriet i Esbjerg. Set i lyset af at havnens andre
erhverv, herunder navnlig den søværts eksport, var kraftigt
medtaget af verdenskrigen, må fiskeriet i denne periode anses
for at have opnået en væsentlig rolle i Esbjergs erhvervsliv.
	Opsvinget i fiskeriet og det øgede antal fiskere gav behov for flere og større fiskefartøjer. Claus Sørensen beretter, at han efter at have købt hajkutteren BERTHA, E 475,
i 1916, begyndte at få bygget nye kuttere på værfter over
det meste af landet, og skriver videre: ”Det var i de gode
krigsår, da alle ville investere i fiskeriet og mangelen på kuttere var stor. ”24 Væksten i fiskeriet kunne ses i statistikken.
I 1914 fiskede fra Esbjerg 112 joller og 144 kuttere til en
samlet værdi af 2,3 millioner kr., og disse tal var allerede i
1916 steget til 200 joller og 230 kuttere med en samlet værdi
på 5,2 millioner kr.25 Tallene for 1915 viser ikke en stigning
i forhold til 1914, og det kan derfor siges, at det først var i
1916, da kullereventyret for alvor gik løs, at fiskerne strømmede til Esbjerg for at få del i fangsten. Et resultat af de
store mængder fisk og fiskeriets fremgang var fiskernes ind-
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tjening. Der var gode penge at tjene, og fiskerne oplevede et
økonomisk opsving.
Det økonomiske opsving
Priserne på fisk steg i takt med krigens udvikling og manglen på fødevarer. Dette tjente fiskerne godt på, hvorfor
sammenligningen med gullaschbaronerne blev nævnt tidligere. Nedenfor ses en tabel over udviklingen i det samlede
prisniveau for fisk (rødspætter, kuller, torsk og sild) i perioden 1914-1917.
År

Tons fisk

Værdi 1000 kr.

Pris pr. ton

1914

5.242

1.319

251,62 kr.

1915

11.150

3.958

354,97 kr.

1916

22.150

12.270

553,95 kr.

1917

6.845

3.461

505,62 kr.

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

Det er bemærkelsesværdigt, at prisen på fisk samlet er steget
med over 100 kr. per ton fra 1914 til 1915, og endvidere at
prisen er steget med næsten 200 kr. fra 1915 og 1916. Når
man derefter sætter priserne og mængden af fisk, der blev
fanget i 1916, i perspektiv, har man et nogenlunde overblik
over, hvor store indkomster fiskerne havde. Claus Sørensen
husker en kutter, der kom i havn med 10.000 pund kuller,
som blev afregnet med 10.000 kr.26
	Fiskerne tjente godt og manglede i disse første krigsår
ikke penge. Derudover blev ufaglærte folk også taget med
ombord på fartøjerne for at rense kuller, og disse fik også
del i rigdommen. De store mængder penge skabte nye tider for fiskerne og deres pårørende – nogle kunne styre det,
andre kunne ikke. Således findes der forskellige udsagn
om fiskernes måde at bruge pengene på. Beværtningerne i
Esbjerg var i denne tid uden tvivl flittigt besøgt, hvilket resulterede i, at politiet og de samvirkende afholdsselskaber

klagede til Esbjerg Fiskeriforening over det overhåndtagne
drikkeri med efterfølgende gadeuorden og arrestationer.27
	Som nævnt var der et behov for flere fiskefartøjer, og
værftsbranchen oplevede også et økonomisk opsving. Således skriver Claus Sørensen, at en kutter, som normalt kostede 5.000 kr., steg til 30.000 kr.28 Dette er ikke generelle
tal for stigningen i værdien af fiskerfartøjerne, men det giver
et indblik i, hvor store penge man kunne tjene på fiskeriet
i disse år. De mange penge i fiskerierhvervet vakte stor interesse fra udefrakommende samt fra fiskerne selv, og flere
forsøgte at tjene gode penge via aktier og de såkaldte havfiskeriselskaber. Det ses, at både fiskeeksportører samt folk,
som ikke var fiskere, men ønskede at anbringe penge i fiskeri, og dele af havnens egen fiskeribefolkning var aktive i
børsspillet.29 Imens nogle tjente store penge på spekulation,
vidste andre, at disse gyldne tider på et tidspunkt måtte stoppe, og deltog derfor ikke i spekulationerne. Her kunne man

Havnens Bedding lå inderst i Fiskerihavnsbassinet, som blev indviet i 1901.
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	I slutningen af 1916 og i starten af 1917 oprustede de
krigsførende magter deres respektive flåder i Nordsøen.
Dette førte til den uindskrænkede ubådskrig, og det fik fatale konsekvenser for fiskeriet på Esbjerg havn. De, som ikke
nåede at sælge deres aktier, eller som stadig var i gang med
at bygge nye fiskefartøjer, stod pludseligt med dårlige kort
på hånden. Men værst af alt var de ofre, som verdenskrigen
i 1917 og 1918 skulle vise sig at koste i Esbjerg. Fiskerne
og deres by kunne i krigens sidste to år for alvor mærke verdenskrigen, og fiskeriet blev nu underlagt krigens negative
regler og konsekvenser.

BERTHA, bygget i 1912, var Claus Sørensens første rederikutter
og havde Niels Adser Nielsen fra Hjerting som skipper.

for alvor snakke om gullaschbaroner på Esbjerg havn. Claus
Sørensen beretter, hvordan aktieselskaber opkøbte alt, hvad
de kunne få fat i af kuttere, og hvordan dette fik priserne til
at stige. Dermed tjente selskaberne og andre interesserede
store penge på krigens gang og udvikling.30 Af positive konsekvenser kan man sige, at de som spillede på børsen, og vel
og mærke var ’heldige’ og investerede rigtigt, tjente store
summer penge. Endda så store at ”Alle købte de sig pianoer,
og damerne skulle have store hatte, og kostumer.”31 Endvidere var de økonomisk gode år medvirkende til ”at højne
Fiskerstandens Anseelse i den almindelige Folkebevidsthed,
og for adskillige Fiskerhjem i Esbjerg blev der i disse Aar
lagt Grunden til en solid Velstand.”32 Af negative konsekvenser må fiskernes solidaritet overfor ejerne nævnes.
Selskabernes skippere havde oftest ikke part i kutterne, og
det førte i nogle tilfælde til en ringere ansvarsfølelse blandt
fiskerne, som i det daglige administrerede kutterne.33
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Den uindskrænkede ubådskrig 1917-1918
Krigens udvikling frem mod februar 1917 havde skabt en
stilstand på Vestfronten, hvor Centralmagterne og Ententen
forgæves forsøgte at tilnærme sig sejren. Et tysk fredsforslag
blev i december 1916 afvist af Ententen, hvilket førte til en
intensivering af krigen – denne gang til søs.34 Storbritannien
og Tyskland begyndte fra starten af 1917 at føre en intensiveret blokadekrig. Denne udsultningskrig nåede sin fulde
styrke i februar 1917, da Tyskland erklærede, at det ville
sænke ethvert skib uden varsel, allieret eller neutralt, som
sejlede i krigszonen omkring de Britiske øer.35 I tiden op til
den tyske erklæring kunne man i de esbjergensiske aviser
læse, hvordan striden mellem de to stormagter intensiveredes. Som det fremgår af Vestjyllands Socialdemokrat 27. januar 1917 kunne den danske legation i London meddele København, at Storbritannien ville oprette en Nordsøblokade
mod Tyskland, således at varer ikke kunne nå landet.36 Et par
dage senere, den 1. februar 1917, kunne man i samme avis
læse et tysk svar på Nordsøblokaden, hvori den tyske regering udlagde, at den ikke mente, at Tysklands flåde havde
gjort større skade end Storbritanniens og derfor ingen grund
så til at overholde de regler, som briterne havde fremlagt.37
	For Danmark betød det helt konkret, at Storbritannien
meddelte, at farvandene omkring Storbritannien, Frankrig og
Middelhavet var spærret per 1. februar for neutrale fartøjer,
hvilket medførte en markant svækkelse af Danmarks import
og eksport. Esbjergs geografiske placering betød, at fiskeriet fra Esbjerg havn fik at mærke de direkte konsekvenser

af den nystartede uindskrænkede ubådskrig. Først og fremmest betød blokadekrigen en intensivering af mineringen af
Nordsøen og dermed en større fare for at blive minesprængt.
Derudover havde blokadekrigen den direkte konsekvens for
fiskerne, at eksport- og importforholdene medførte mangel
på brændstof. Endelig løb fiskerne store risici ved fortsatte
fiskeriaktiviteter, og de oplevede at blive interneret af især
tyskerne.
Minesprængte fiskefartøjer og omkomne fiskere
Esbjerg Avis kunne 3. januar 1917 berette fra et stærkt besøgt
møde på Sømandshjemmet i Esbjerg, at ”den ekstraordinære
Situation, der som bekendt har lammet hele vort fiskeri, har
medført en levende interesse for Foreningens møder, som
ikke tidligere har været tændt.”38 Den direkte konsekvens
blev fremlagt på mødet som værende, at den esbjergensiske

fiskerflåde, når fiskeriet igen blev genoptaget, var nødt til at
fiske i Limfjorden og undgå Nordsøen og Vesterhavet pga.
minespærringen. Det skulle dog vise sig, at de esbjergensiske fiskere ikke kunne lade være med at fiske i Nordsøen, og
i de sidste to krigsår drog esbjergkuttere ud i Nordsøen for
at fiske, vel vidende at der var stor fare for minesprængning.
	Tallene for tab af esbjergfiskere og fiskefartøjer er forskelligt beskrevet. Alan Hjort Rasmussen og Sigurd Rambusch skriver, i henholdsvis ”Fisken kender ingen grænser”
og ”Esbjerg Havn 1868-1968” at syv fiskere mistede livet
i 1918.39 Sætter man disse tal overfor Søulykkestatistikken
i 1914, 1915, 1916, 1917 og 1918 stemmer det overens, at
syv esbjergensiske fiskere mistede livet i 1918.40 Hertil skal
det siges, at det muligvis ikke var alle fiskefartøjer som blev
meldt til Søulykkestatistikken, og andre faktorer kunne endvidere også spille ind, når det kommer til disse statistiske
Illustrationer over Esbjergs afspærring fra Nordsøen fra henholdsvis Vestjyllands Socialdemokrat, 29. januar 1917 og Esbjerg
Avis, 2. februar 1917.
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tal. Under forudsætning af at fiskefartøjet havde hjemhavn
i Esbjerg, og/eller var forulykket ved Esbjerg, samt at omstændighederne var forårsaget indirekte eller direkte af krigen, fremgår det af Søulykkestatistikken, at der i 1916 blot
var ét enkelt tilfælde, da fiskefartøjet E 193 HERKULES af
Hjerting, den 30. april 1916, blev påsejlet af et tysk minefartøj. Ved kollisionen blev E 193 HERKULES’ styrehus
og rig beskadiget; ingen omkom.41 Tallene fra 1917 bærer i
langt højere grad præg af, at den uindskrænkede ubådskrig
fik en direkte konsekvens for Esbjergs fiskere. Således
fremgår det, at tre fiskefartøjer fra Esbjerg i 1917 blev minesprængt: GLORIA af Esbjerg,42 OREGON af Esbjerg43 og
ÆGIR af Grenaa,44 mens kutteren ELIDA af Grenaa stødte
på grund fordi kaptajnen kiggede efter miner.45 Heraf led E
22 OREGON størst tab, da besætningen på to mand blev
dræbt. Som det fremkommer, var disse to de eneste esbjergfiskere, som omkom i 1917. Af statistikkerne fra 1918 fremgår det, at to fiskerfartøjer fra Esbjerg blev minesprængt:
J.L. GINGE af Esbjerg46 og KAREN af Esbjerg.47 E 25 J.L.
GINGE mistede to besætningsmedlemmer ud af fire, imens
E 215 KAREN mistede fem ud af fem. Dermed fremkommer det samlet, at syv fiskefartøjer fra Esbjerg forliste som

følge af minesprængninger, og at disse forårsagede, at ni
fiskere mistede livet i perioden 1917-1918.
Brændstofmangel og rationering
Danmark overholdt så vidt muligt sin neutralitetspolitik i
forhold til eksporten til de krigsførende magter under verdenskrigen. For Esbjergs vedkommende gik fiskeeksporten
dog i overvejende grad til Tyskland.48 Dette var en følge af,
at fiskene ikke kunne holde sig friske i særlig lang tid, og
derfor var det mere oplagt at eksportere til Tyskland med
tog frem for med skib til Storbritannien. Endvidere skabte
den uindskrænkede ubådskrig og Nordsøblokaden i februar
1917 næsten umulige forhold for eksport gennem Nordsøen. Claus Sørensen beretter, at ”i de sidste år af krigen
1914-18 begyndte olien at slippe op, og det blev knapt med
forsyninger. Fiskeriet måtte rationeres.”49 Ententen ville
ikke finde sig i de ulige eksportforhold for fiskerierhvervet i
Danmark og Esbjerg og lukkede derfor i december 1916 for
en væsentlig eksport til Danmark, nemlig salget af petroleum og solarolie, som britiske olieselskaber indtil da havde
været en væsentlig bidragyder af.50 Dette var en markant tilbagegang for fiskeriet på Esbjerg Havn, og fiskeriet måtte

Slæbestedet ved fiskerihavnen var fuld af aktivitet, når de levende fisk blev handlet og håndteret. Under 1. verdenskrig havde Esbjerg endnu
ikke nogen fiskeauktion, og en stor del af handlen fandt sted ved hyttefadene.
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nu rationeres. Der blev med det samme søgt en løsning på
problemet, hvilket fremgår af Vestjyllands Socialdemokrat
den 29. januar 1917: ”Forøvrigt ligger Fiskeriet ret stille i
Øjeblikket, da Petroleumsspørgsmaalet endnu ikke er ordnet. Efter hvad vi erfarer, føres der imidlertid Forhandlinger
mellem den danske og engelske Regering om en Ordning,
og det forlyder, at Petroleumstilførelsen kan ventes ordnet
tilfredsstillende i den nærmeste Fremtid.”51
	Disse forhandlinger skulle dog vise sig ikke at bære
frugt, og brændstofleverancerne blev først genoptaget efter
våbenstilstanden i november 1918.52 Hertil skal det siges, at
brændstofleverancerne i forvejen var underlagt krigens påvirkninger, hvilket fremgår af fiskeren Peder Skelmoses optegnelser, hvori det berettes, at det næsten var umuligt at få
redskaber og petroleum, og at det derfor ikke blev til meget
fiskeri før krigen var slut.53
	Krigens udvikling og manglen på petroleum og solarolie, navnlig efter februar 1917, førte til en rationering. Således lykkedes det i 1917 at få et begrænset salg af tysk
petroleum på rationeringskort.54 Denne rationering var dog
ikke omfattende og hjalp ikke fiskeriet på fode. Manglen på
solarolie og petroleum førte til en søgning efter alternativer.
Claus Sørensen beretter således at ”nogle fik installeret sugegasanlæg i kutterne. Kedlen stod agten for styrehuset, og
gas, som udvandtes først fra transitkul, siden fra tørv, blev
ledt ned til motoren i stedet for olie. Det var et ømfindtligt
system, som var vanskeligt at køre med.”55 Således fremgår
det altså, at petroleums- og solaroliemanglen var en yderligere begrænsning af fiskeriet på Esbjerg havn i 1917-1918.
Man søgte alternativer, men den tysk-rationerede solarolie
og sugegasanlæggene var ikke tilstrækkelige til at føre fiskeriet op på tidligere tiders niveau.
Interneringen i Cuxhaven
I forbindelse med den uindskrænkede ubådskrig og Nordsøblokaden oprettedes en zone, hvori neutrale fartøjer ikke
måtte sejle. Nogle esbjergkuttere blev som resultat af sejlads
i denne zone interneret i den nordtyske havneby Cuxhaven.
Således beretter esbjergfiskeren Søren Peter Baun, at han
på et fisketogt sammen med syv andre kuttere blev beordret

til Cuxhaven af de tyske myndigheder. Her lå kutterne i to
måneder, før de igen fik lov at sejle hjem.56 Der findes ingen præcise opgørelser over, hvor mange esbjergkuttere og
fiskere, der blev interneret i Cuxhaven, men også Claus Sørensen beretter om en episode, hvor hans kutter egentlig var
blevet beordret af et tysk vagtskib at følge efter til Cuxhaven, men undslap, da det tyske vagtskib blev beordret til at
bistå en tysk ubåd, som skulle ind for at bunkre.57 De kuttere, som blev opbragt til forhør i Cuxhaven, mistede altså
dyrebar tid, idet interneringen kunne vare flere uger, endda
måneder. Fiskernes forhold under interneringen var dog tålelige, da familie og venner gerne måtte komme med mad
og andre forsyninger. Situationen omkring interneringen af
esbjergkuttere i Cuxhaven var tvetydig; først og fremmest
fordi tyskerne ikke altid var lige strikse med interneringen,
og dernæst fordi tyskerne godt vidste, at den indfangede fisk
i sidste ende vil blive eksporteret til netop Tyskland. Således
erindrer Jørgen Peter Baun at ”vi vidste at Tyskerne trængte
til Mad, og da alle vore Fisk gik til Tyskland, taalte de os,
naar bare vi ikke gik for langt mod Vest”58. Dette bekræftes også af Claus Sørensen, som erindrer at ”de civile tyske
modtagere, som skulle skaffe føden til deres landsmænd, ville
have, at vi skulle fiske, de militære ønskede at stoppe os.”59
Fiskerne som Esbjergs ikon
Under verdenskrigen kunne man i de esbjergensiske aviser nøje følge krigens gang og udvikling. Således kunne
man også læse om nogle af de minesprængte fiskekuttere
og dræbte fiskere. Esbjerg Posten skrev den 8. juni 1917, at
skipper E.B. Eskildsen på den minesprængte esbjergkutter,
E 22 OREGON, efterlod sig hustru og fire børn.60 Den 13.
juni 1918 skrev Vestkysten om E 25 J.L. GINGE’s undergang under overskriften ”Mineulykken i Gaar.”61 Artiklen
beskrev, hvordan resten af fiskerflåden i Esbjerg Havn flagede på halv stang for de to omkomne, og under deloverskriften ”Sørgelige Enkeltheder fortalt af de Overlevende” gav
artiklen en fyldestgørende beskrivelse af begivenhederne.
Artiklerne om de minesprængte kuttere fortæller, at Esbjerg
som by og dens indbyggere var integreret i fiskerierhvervet
under verdenskrigen.
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	For at give et mere fyldestgørende indtryk af, hvordan
Esbjerg by og dens indbyggere så fiskerne under verdenskrigen, kan man se på fiskernes eftermæle. Dette kom eksempelvis til udtryk gennem avisernes skriverier omkring den 6.
november 1949, hvor ”Fiskernes Mindelund i Esbjerg” blev
indviet. Dette monument var blandt andet til ære for de omkomne fiskere under de to verdenskrige. Under indvielsen
udtalte den daværende borgmester, at mindelunden skulle
tjene et dobbelt formål: Først og fremmest skulle den for
de pårørende fungere som et mindesmærke, og derudover
skulle det være et symbol på ”et sted der er et værdigt Minde
om alle de mange Esbjerg-Fiskere, der satte Livet til under
deres farlige Gerning for Hjem, By og Land.”62
	Endvidere udtalte borgmester L. Høyer-Nielsen, at der
var en ”Enig By bag Tanken”. Andre esbjergaviser, som
’Sydvestjylland’ og ’Vestjyden’, skrev på samme måde om
begivenheden, hvilket giver et indtryk af byen og dens indbyggeres forhold til fiskerne − og ikke mindst fiskernes eftermæle. Mindelunden fungerer naturligvis som gravminde
for omkomne fiskere generelt, men giver dog stadig også et
billede af fiskerne under 1. verdenskrig som en gruppe, der
drev sit erhverv på trods af stor fare og mange forhindringer.
På trods af tilbagegang i andre erhverv efter krigens udbrud
formåede fiskerne på Esbjerg havn at skabe fremgang og udvikling, og de måtte først se deres erhverv i tilbagegang, da
krigen ikke gav dem andre muligheder. Mindelunden giver i
det hele taget et billede af, hvordan Esbjerg værnede om og
ærede sine fiskere. I en tid med modgang og i en tid, hvor
fødevarer var en mangelvare, drog fiskerne stadig på havet.
Konklusion
Forholdene for fiskeriet på Esbjerg havn under 1. verdenskrig var overraskende velfungerende i de tre første krigsår.
Udviklingen af fiskefartøjerne og ualmindelig store mængder fisk, særligt kuller, gjorde, at fiskerne i årene 1914, 1915
og særlig i 1916 levede godt, og øgedes i antal. Dette havde
både fordele og ulemper; nogle fiskere kunne styre de store
summer penge, andre agerede som fiskerierhvervets gullaschbaroner og satte penge i spekulation, hvilket skabte
mistillidsforhold mellem fiskere, skippere og redere. Det
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usædvanligt gode fangstår 1916 løftede anseelsen på fiskerierhvervet, der under omstændighederne nu var et af byens
førende erhverv. De gode tider skulle dog vise sig at vende
i takt med krigens gang. Den britiske blokadekrig og den
tysk-erklærede uindskrænkede ubådskrig afspærrede store
dele af Nordsøen og blokerede havet med søminer. Dette fik
direkte konsekvenser for fiskerne fra Esbjerg – minesprængte kuttere, mangel på brændstof pga. ulige eksportforhold,
samt tysk internering af kutterne i Cuxhaven hørte til de væsentligste konsekvenser. Fiskerierhvervet foregik tæt op ad
verdenskrigen og oplevede kontakt med både Centralmagterne og Ententen. Derfor giver forholdene og udviklingen
for fiskeriet på Esbjerg havn i 1914-1918 et godt indblik i
verdenskrigen og dens umiddelbare betydning for en mindre fiskerflåde på den jyske vestkyst.
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Summary
Fishing from Esbjerg Harbour during the First World War.
This article provides a chronological analysis of fishing in
Esbjerg harbour during the First World War. The article starts
with the establishment of the harbour and the city, and then
analyses the conditions for fishing.
	The outbreak of the world war was testing for Denmark,
and while people in Copenhagen concentrated on the Baltic Sea, those in Esbjerg concentrated on the North Sea. For
good and bad, the war had an impact on the city, which in
fact was very marked. While a number of industries suffered
during the war, Esbjerg’s fishery experienced a boom period.
There was a record catch of haddock, and with an increased
demand for food, the fishermen earned substantial sums. At
the same time, the fishermen had to keep their options open
with respect to the parties to the war; the fishermen thus experienced both internment in Cuxhaven and mined cutters.
	The article thus discusses both the conditions and the development of the fishery at Esbjerg harbour during the First
World War, and analyses the significance of the progress of
the war for the city’s biggest industry.
Ole Langermann (f. 1990)
Stud. mag i dansk og historie ved Syddansk Universitet. Artiklen er et resultat af en kildenær emneopgave, skrevet på
bachelorstudiet i historie ved Aarhus Universitet.
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E 4 HO BUGT ved kaj i Esbjerg fiskerihavn. Esbjerg Fiskeauktion lukkede i 2002, og siden var bomtrawlfiskeri efter hesterejer en af de få
tilbageværende aktiviteter. Foto: Michael Yde Katballe.
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Fiskerne der forsvandt
Af Jørgen Møller Christiansen

Fiskerierhvervet har gennemgået store omvæltninger og
står fortsat over for store udfordringer. I artiklen belyses
i et helhedsperspektiv den historiske og faktuelle baggrund
for fiskeriets nuværende situation med særlig opmærksomhed på årsager til, at mange fiskere har forladt erhvervet.
Tidligere ophørte mange fiskere i og med, at deres kuttere
blev ophugget med økonomisk støtte. I dag er situationen
en anden, men mange fiskere forlader fortsat erhvervet. Det
stilles der skarpt på i artiklen ud fra en ny undersøgelse af
”fiskerne der forvandt − hvorfor og hvor går de hen”? Tidsmæssigt ligger hovedvægten på tiden efter 2000, og Jyllinge
bruges som casestudy.
Introduktion
Danskerne er ”job-hoppere”. I Europa er de danske lønmodtagere den gruppe, der hyppigst skifter job – i gennemsnit
jobskifte hvert femte år. Fiskerne adskiller sig klart herfra.
De starter typisk i en ung alder i fiskerierhvervet, og en stor
del af dem bliver herefter mange år eller hele arbejdslivet i
fiskeriet.
Gennem de seneste mange år har mange fiskere forladt
faget. Denne artikels formål er at se nærmere på, hvorfor
fiskeren forlader fiskeriet. I forskningen opererer man med
push-pull faktorer. ”Push” henviser i denne sammenhæng
til, om man bliver ”skubbet” væk fra jobbet, eller om man
bliver tiltrukket (”pull”) ved ideen om et nyt, anderledes eller bedre job.
Mange forskelligartede faktorer har betydning for, om
man fastholdes eller forlader jobbet frivilligt eller ufrivilligt,
og centrale årsager til ophør ud over alder er: Helbredsfor-

hold, økonomi, sociale og familiemæssige forhold, arbejdsforhold, arbejdsmiljøet, arbejdsvilkår og ydre påvirkninger.
Interessen her er at se nærmere på, hvilke af disse elementer, der har særlig betydning i fiskeriet. De nævnte faktorer
sætter rammen for artiklens indhold, der bevæger sig fra
makro- til mikroniveauet. Indledningsvis gives en samlet
beskrivelse af de centrale faktorers udvikling i fiskeriet og
disses betydning for fiskernes eksistens i fiskeriet, derefter
følger en kort gennemgang af fiskeriets udvikling i landsdelene efterfulgt af et konkret eksempel på en fiskerihavn
fra dennes tilblivelse til dens afvikling. Artiklens sidste del
giver en præsentation af en ny undersøgelse med titlen ”Fiskerne der forsvandt – hvorfor og hvor gik de hen?”. Velkommen til jagten på, hvorfor fiskeren forsvandt.
Udviklingen i beskæftigelsen i erhvervsfiskeriet
Historisk har fiskeriet været en betydelig faktor i Danmark.
Sildefiskeriet, først og fremmest i Øresund fra tidligste
middelalder og mange år frem, havde afgørende samfundsøkonomisk værdi. Dets betydning var så stor, at en række
konger udstedte forbud mod brug af forskellige redskaber
på visse tider af året for at bevare disse rigdomme.1 Fra slutningen af det 17. århundrede og frem til 1850’erne havde
fiskeriet en betydelig nedgangstid, hvorefter det atter blev
mere gunstigt. Dette skyldtes især forbedrede samfærdselsforhold kombineret med bedre mulighed for afsætning
og udvikling af fangstredskaber. De nye og bedre tider for
fiskeriet skabte politisk interesse for fiskernes vilkår, og
den første grundige undersøgelse af fiskeriets forhold blev
iværksat af Indenrigsministeriet i 1859. A.J. Smidth udførte
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Distrikt HM (Hanstholm) er et af de få distrikter, som har haft
fremgang i antal fiskerfartøjer i perioden 2000-2014. Hanstholm
Fiskerihavn 2008. Foto: Poul H. Moustgaard.

de epokegørende og detaljerede undersøgelser af fiskeri og
fiskerlejer i en stor del af landet.2 Hans undersøgelse viste
blandt meget andet, at der i 1863 var cirka 10.000 fiskere,
hvoraf de fleste var bierhvervsfiskere. I de følgende årtier
var der fra midten af 1880’erne og frem til 1914 et betydeligt opsving i fiskeriet. Antallet af aktive fiskere var således
omkring 18.000-20.000 i perioden 1920 frem til slutningen
af 1950’erne.3 Herefter har antallet af fiskere været kraftigt
faldende, hvilket vi vil se nærmere på i de følgende afsnit.
Problemerne hober sig op
Siden 1914 har fiskeriet tilbagevendende været ramt af forskellige typer af kriser. Tilbage i 1920-30’erne handlede de
om – man kan næsten sige som i dag – udsving i fiskepriser
og svigt i bestande af fiskearter, overfiskeri og vanskeligheder i afsætningsmuligheder.4 Kriserne blev dog rimeligt
overvundet5, men fra og med slutningen af 1970’erne og
især i 1990’erne hobede problemerne sig op i dansk fiskeri,6
og fiskeriet stod efter manges opfattelse nærmest over for
et sammenbrud. Perioden frem til midt i år 2000 er belyst
i andre kilder.7 I det følgende belyses derfor især perioden
efter årtusindskiftet med fokus på faktorer af betydning for
udviklingen i beskæftigelsen i fiskeriet.
Oplysninger om beskæftigelsen og det årlige antal fiskere er ikke ensartede. Variationen kan henføres til anvendte
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opgørelsesmetoder. NaturErhvervstyrelsens individregister
over fiskere omfatter erhvervs- og bierhvervsfiskere samt
fiskere, der er inaktive.8 Danmarks Statistiks opgørelse omfatter det årlige antal beskæftigede fiskere.9 Disse tal er lavere end tallene fra NaturErhvervstyrelsens individregister.
Begge datasæt er forbundet med usikkerhed, men kan anvendes med forbehold, og i artiklen er tallene fra Danmarks
Statistik anvendt, da de på flere måder er mere præcise.
Ifølge Danmarks Statistik har antallet af beskæftigede erhvervsfiskere været faldende gennem hele perioden fra 2000
til og med 2013 (seneste opgørelse). I 2000 var der således i
alt 4.611 beskæftigede erhvervsfiskere.10 Dette faldt til 1.875
erhvervsfiskere i 2013. I alt en reduktion i perioden 20002013 på knap 60 %. Udviklingen fra 2000-2013 fremgår af
figur 1. Her er antal beskæftigede fiskere i 2000 sat til index
100, og antallet af fiskere de følgende år er sammenholdt med
niveauet i 2000. Tilbagegangen i procent kan dermed læses
direkte ud fra figuren. Eksempelvis 2008 med et indekstal 48;
dvs. 52 lavere end 2000 = et fald i beskæftigelse fra 2000 til
2008 på 52 %. Af figur 1 ses, at tilbagegangen af erhvervsfiskere har været med et betydeligt fald frem til og med 2008,
hvorefter tilbagegangen i antal fiskere flader klart ud.
Figur 1. Beskæftigede erhvervsfiskere 2000-2013
Index: År 2000 = 100
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Kilde: Baseret på Danmarks Statistik – Registerbaseret ArbejdsstyrkeStatistik (RAS). Årlig udgivelse.
Havfiskeri – Dansk Branchekode 2007 (DB07) – Branchen omfatter
havfiskeri på kommerciel basis samt fangst af vildtlevende fisk, krebsog bløddyr m.v. i hav og kystfarvande.

Figur 2. Antal beskæftigede danske erhvervsfiskere.
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Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Dynamiske tabeller.

Udviklingen har desuden vist, at der er sket en markant
ændring i fiskernes alder, idet fiskerne gennemsnitligt er
blevet betydeligt ældre (se figur 2). I 2000 var 38,6 % af alle
fiskerne 50 år eller ældre, stigende til 54,7 % i 2013. Især
aldersgruppen 65 år eller ældre er øget; fra 6,4 % i 2000 til
17,6 % af alle fiskere i 2013.
Behov for generationsfornyelse
Udviklingen i de aktive fiskeres alder sender et klart signal
om behovet for generationsfornyelse i fiskeriet. Såfremt den
nuværende skæve aldersfordeling fortsætter uændret, vil erhvervet komme til at stå i alvorlige vanskeligheder i fremtiden. Fartøjsejeren/skipper er i gennemsnit cirka fire år ældre
end partsfiskeren/medhjælperen.11 Fartøjsejeren/skippers
alder er steget i gennemsnit med 0,5-0,8 år årligt de seneste fire år (nyeste tal er fra 2011). Når vi fremskriver denne
tendens, vil skipperne om 10-12 år i gennemsnit være i efterlønsalderen, og det kan dermed blive et spørgsmål, ikke
om udvikling, men om afvikling af store dele af fiskeriet.
Nye unge skal tage over, men rekrutteringen til fiskerierhvervet har vist sig vanskelig. Fiskernes udsagn og antallet af
elever på fiskeriuddannelsen viser samstemmende, at det er
blevet sværere at motivere unge til at blive fiskere.12 Ydermere er frafaldet på fiskeriskolens grunduddannelse stor. Søren
Hyllen, forstander på Fiskeriskolen i Thyborøn, bekræfter, at
frafaldet er betydeligt og forklarer uddybende:13 ”Der er tre
forskellige typer af lærlinge på skolen. Den ene type er dem,
der ved, hvad de vil. De er måske endda opvokset med en

far eller andet familiemedlem som fisker, og de kender derfor
præmissen. Den anden type er dem, der kan lugte penge… De
har hørt, at de kan tjene 100.000 kroner på en eller to rejser.
Dem har vi frafald på. Endelig er der den sidste type, der er
de såkaldte “uddannelseszappere”, der har prøvet adskillige
uddannelser. Den type er der også et stort frafald på.”
Unge med rødder i fiskeriet synes altså at være bedste rekrutteringsgrundlag til fiskerierhvervet. Da segmentet af aktive fiskere skrumper ind, mindskes grundlaget for en mere
sikker fornyelse. Den særlige livsform i fiskeriet, hvor det at
være fisker typisk er gået i arv gennem mange generationer,
er under pres. Det kan, i samspil med de generelle vilkår i
fiskeriet, true og forstærke den i forvejen negative spiral for
erhvervets fremtid. Øget opmærksomhed på rekruttering af
unge og på fastholdelse af de nuværende aktive fiskere er
således et vigtigt element i relation til fiskeriets fremtid.
EU- og nationale reglers betydning
for beskæftigelsen i fiskeriet
EU’s fælles fiskepolitik er rammesættende for dansk fiskeripolitik. I EF var fiskeriet fra starten af ikke en del af fællesskabets politikområde. Først i 1970 vedtog Rådet de første
forordninger om fiskeri. Samarbejdet omhandlede bl.a. fælles tekniske regler om maskestørrelser, mindstemål og kontrolregler. Fra 1972-73 øgedes opmærksomheden omkring
R 165 VEGA losser torsk i Årsdale på Bornholm i 2012.
Foto: Poul H. Moustgaard.
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Thyborøn er fortsat en af Danmarks aktive fiskerihavne med betydelige landinger inden for både konsum- og industrifisk.
Foto fra 2007.

havenes forurening og de første tegn på overfiskeri, og samarbejdet kom også til at omfatte fastsættelse af totalt tilladte
fangstmængder (Total Allowable Catches, kaldet TAC), og
fordeling af TAC på kvoter til de enkelte lande. Først i 1983
forelå dog en fuldt udbygget EF-politik med fælles regler
omfattende alle aspekter af fiskeriet fra havet til forbrugerne.
Sidenhen er den i flere omgange blevet opdateret og udvidet,
f. eks. med vedtagelse af regler om discard (udsmid af fisk),
som EU har besluttet at indføre gradvist fra og med 2015.
Gennem årene er der i EU og i Danmark vedtaget en myriade af instrumenter – kvoteordninger og fangstbestemmelser − med sigte på bevarelse og udnyttelse af havets fiskeressourcer og skabelse af et bæredygtigt fiskeri. Et centralt
instrument til regulering af den samlede fangstmængde og
fastlæggelse af kvoter for de regulerede fiskearter er TAC.
Andre regulerende tiltag i dansk fiskeri har været mangfoldige, og siden 2007 har der blandt andet været regulering via
IOK (Individuelle Omsættelige Kvoter), FKA (Fartøjs Kvote
Andele), FKA-rationsfiskeri, FKA-FE (for FørstegangsEtableret fartøj), MAF-fiskeri (Mindre Aktive Fartøjer), ØF-fartøj
(Øvrige Fartøjer), maksimalt antal tilladte havdage, licenser,
lejeordninger, puljefiskeri, kystfiskerordning, m.fl.
Instrumenterne er ofte indført med afsæt i forsøg på at
løse kriser, som dansk fiskeri tilbagevendende har været inde
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i de seneste mange år. Debatten og kritikken af instrumenternes egnethed og konsekvenser har været heftig gennem
årene, og senest affødte DR2 dokumentaren ”Kvotekonger
og små fisk” (september 2015) og DR P1’s radioprogram
”Apropos” i en serie af udsendelser over én uge i september
2015 om FKA og kvotekoncentrationen i fiskeriet, en genopblussen af synspunkter for og imod udviklingen i fiskeriet.14
Vedtagelsen af kvotestørrelser for det kommende års tilladte fangst (TAC) for de omkring 200 fiskearter, som EU regulerer, sker i EU-Ministerrådet. Vedtagelsen sker i december måned, og først her – på et sent tidspunkt – har fiskeren
klarhed om muligheder og begrænsninger i det kommende
års fangst. For enkelte fiskearter, herunder tobis, sker fastsættelsen og igangsætningen af fiskeriet først senere, og der
er eksempler på, at vedtagelsen af tilladte fangstmængder
først blev fastlagt efter tobissæsonens start i april. Gennem
årene har TAC/kvotestørrelserne varieret betydeligt op og
ned år for år. Hertil er der gentagne gange sket ændringer i
løbet af året, f.eks. fiskestop af forskellige arter i en afgrænset periode, og sådanne tiltag har tilsammen skabt stor usikkerhed og været et psykisk pres for mange fiskere.15
Udviklingen i fiskerflåden
Den danske fiskerflåde er, ligesom antallet af aktive fiskere,
skrumpet betragteligt. Fra 4.830 fiskefartøjer (1996) til 2.455
i 2014; en tilbagegang på 49 % de seneste 18 år (se tabel 1).
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Total

1996

3.414

285

709

215

169

38

4.830

2001

2.764

229

623

215

145

44

4.020

2006

2.251

169

438

137

100

41

3.136

2011

2.172

133

310

97

46

29

2.787

2014

1.912

128

261

82

40

32

2.455

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

Fiskefartøjernes længde
< 10 10-11,9 12-17,9 18-23,9 24-39,9 >40 Total
Tilbagegang fra 44 %
1996 til 2014

55 %

63 %

62 %

76 %

16 % 49 %

Tabel 1.1. Tilbagegang i antal fiskefartøjer i procent. 2014 sammenholdt med 1996.

Nedgangen i fiskerflåden varierer betydeligt i forhold til
kutternes størrelse, hvilket fremgår af tabel 1.1, der er en
sammenfatning af tabel 1.
Tilbagegangen i antal fiskefartøjer har været langt det
mindste blandt de største fartøjer over 40 meter, hvor der
siden 1996 blot er blevet nogle få fartøjer færre. Størst
tilbagegang findes blandt fartøjer mellem 24 og 39,9 meter,
som er reduceret med hele 76 %.
Kuttere blev ophugget
Tallene i tabel 1 viser, at tilbagegangen i antallet af kuttere var særlig stor op til og med 2006. Totalt skete der en
reduktion i løbet af de 10 år fra 1996 til 2006 på 35 pct.
Forklaringer kan findes i relation til EU-fiskeripolitik og
konstateringen af en ubalance mellem mængden af fisk og
fiskekapaciteten, hvor der var en overkapacitet af kuttere.
Forskellige instrumenter blev taget i anvendelse for at skabe
balance, herunder blev der i en årrække givet tilskud til reduktion/ophug af fiskerflåden i EU’s medlemslande. I alt
blev der i EU ydet tilskud til ophug for 1,7 milliarder euro.16
Paradoksalt blev der samtidigt givet EU- og nationale tilskud til nye fiskefartøjer, modernisering og større motorer,
hvilket har medført, at fangstkapaciteten i EU’s fiskerflåde
ikke er faldet, men derimod øget.17 Det har dog ikke været
gældende for Danmark, hvor fiskefartøjernes samlede tonnage toppede i 2000. Herefter faldt den betydeligt frem til
2011, hvorefter den er steget noget igen. I EU-sammenhæng
har problematikken, om hvorvidt fiskeriet er bæredygtigt eller ej, tilbagevendende givet anledning til heftig debat mellem forskere, NGO’ere, fiskeriorganisationer og politikere.18
I Danmark blev der i perioden 1991-2006 givet økonomisk støtte til ophugning af i alt 1.112 fiskefartøjer, og i

2009 til 32 fartøjer, hvorefter tilskuddene stoppede. Det anslås, at ophugningsordningen betød, at mange fiskere kom
økonomisk helskindet ud af erhvervet. Andre afholdt sig fra
at søge om midler til ophugning af deres kutter, da de havde
så stor gæld i deres fartøj, at de ville ende op med et betydeligt underskud.19 De fortsatte derfor i erhvervet under et
psykisk pres og i tvivl om, hvor længe det kunne holde.
Fiskeribanken nedlægges
I samme periode blev Fiskeribanken, formelt Kongeriget
Danmarks Fiskeribank, nedlagt. Fiskeribanken var et statsligt kreditinstitut til støtte for fiskerierhvervet og eksisterede
fra 1932 til 2008. Efterfølgende var fiskerne henvist til banklån for at finansiere deres fartøjer og driften. Lånemuligheden i bankerne afhang i høj grad af, om fiskeren havde fået
tildelt kvoteandel (FKA). Uden det var lånemulighederne
yderst begrænsede.20 For mange betød det, at der kom høje
renteudgifter oven i de i forvejen stigende driftsudgifter. Finanskrisens fremkomst i 2008 medførte for fiskerne, at deres lånemulighed i banken blev endnu sværere, og store dele
af fiskerierhvervet kom under betydeligt økonomisk pres.
Danmarks Fiskeriforening PO har, i årene efter FiskeribanNot, som anvendes i pelagisk fiskeri efter f.eks. sild, er et voldsomt
stort redskab. Bunken på billedet er ca. 4 meter høj. De gule kugler er flåd anbragt langs notens overtælle. Hirtshals fiskerihavn
2009. Foto: Poul H. Moustgaard.
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ken blev nedlagt, arbejdet for, at fiskernes lånemulighed i
banker blev ændret til realkreditlignende lånebetingelser.
At der kan være behov for bedre finansielle vilkår for
fiskeriet afspejles i udviklingen af fiskefartøjernes alder.
Fartøjerne er i en årrække blevet ældre og ældre. I 1999 var
gennemsnitsalderen 27,5 år, og den steg til 32,2 år i 2013.21
Mange af fartøjerne er i perioden blevet moderniseret,
mange andre har nået ’pensionsalderen’. I Norge blev der i
2011-14 investeret milliarder af norske kroner i nye fiskefartøjer.22 Hvad med Danmark?
Nye fartøjer i fiskerflåden
De seneste fem år er der på danske skibsværfter lavet 36
nybygninger af fiskefartøjer samt én større ombygning/
forlængelse af en ældre kutter.23 Cirka halvdelen af disse
nybygninger var bestilt til udenlandske rederier/havne –
især norske rederier (14 fartøjer i alt), mens 19 fartøjer blev
hjemmehørende i dansk havn (se figur 3)
De seneste fem års nybygning af fiskefartøjer på danske
værfter toppede i 2012 og har siden været let faldende. Tallene for 2015 er foreløbige og omfatter kun det første halve år.
Hertil skal lægges andre nye fartøjer bygget på udenlandske
værfter. Der synes her at være tale om store fartøjer, f.eks. S
349 GITTE HENNING24, S 49 BIRGITTE MARTINE, eller
ombygning af fartøjer, f.eks. L 237 DORTE RIXEN, der fik
større lastekapacitet.
Figur 3. Antal nybygning er af fiskefartøjer på dansk værft
fordelt på fartøjets hjemmehørende havn. 2011-juli 2015.
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Kilde: Opgjort ud fra årlig liste i FiskerForum.com
over nybygninger af fiskefartøjer. *) 2015 kun første halvår.
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De senere års fornyelse af fiskerflåden synes samlet set
at bevæge sig i to retninger, dels mindre og én-mands betjente fartøjer, dels endnu større fiskefartøjer. Otte af nybygningerne fra danske værfter er under 10 meter i længden,
og stort set alle øvrige nye fartøjer er store fiskefartøjer fra
37,5 meter til 69,95 meter. Oplysninger fra branchen viser,
at fiskefartøjer under ti meter er blevet en mere og mere populær bådstørrelse.25 De mindre fartøjer under ti meter ved
vestkysten (otte meter for både i de indre farvande) imødekommer således helt specifikt nogle mindre bureaukratiske
lovregler, end der er gældende for større fartøjer, og de kan
sejles og anvendes til fiskeri af én mand.
Det bemærkes endvidere, at tilgangen af nye fartøjer er
geografisk skævdelt. 17 af de 19 nye fiskefartøjer fra danske
værfter er hjemmehørende på Vestkysten, og de resterende to
kuttere hører hjemme i Limfjorden − Glyngøre og Lemvig.
Fiskeriets udvikling i landsdelene
I det foregående er fiskeriet og fiskerne belyst i helikopterperspektiv – hvordan udviklingen har været samlet set. For
at skabe et mere nuanceret billede vil næste step være at
se på udviklingen i landsdelene. Hvordan har udviklingen
været her?
Allerede i 1980’erne skete der på landsplan en voldsom
tilbagegang i fiskeriet i de indre danske farvande, og antallet
af fartøjer gik drastisk tilbage med alvorlige følger for de
små fiskersamfund i Østjylland og på øerne.26 Forandringer
i fiskerierhvervet er dog ikke kun et anliggende for Østdanmark. Fiskeriundersøgelsen af udvalgte danske havne i
Vest- og Østdanmark27 viste, at alle studerede havne i perioden 1990-2008 havde det til fælles, at de var betydeligt ramt
af forandringer og nedgang i fiskeriet.28 Nogle var hårdere
ramt end andre, og navnlig var forvandlingen i Esbjerg bemærkelsesværdig. Danmarks tidligere største danske fiskerihavn med omkring 600 kuttere og over 2.000 fiskere midt
i 1970’erne havde i 2015 et meget beskedent antal hjemmehørende kuttere, og landinger af såvel konsumfisk som
industrifisk var ophørt.29
Tilbagegang i antallet af fiskefartøjer har fundet sted i
alle landsdele (se tabel 2). Den er størst i Sydjylland, men

Nord- MidtSyd- Hoved- Sjælland
Hele
Danmark
jylland jylland jylland staden
2008 (antal)

721

585

323

252

251

2.132

2013 (antal)

622

506

265

220

211

1.808

Tilbagegang
i procent

14 %

14 %

18 %

13 %

16 %

15 %

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

forskellen landsdelene imellem er ikke stor. Variationen i
tilbagegangen af antal fiskere var på mellem 13 og 18 %.
Billedet af fiskeriets udvikling bliver endnu mere nuanceret, når det tegnes ud fra fiskeridistrikterne. Landet er opdelt i 23 fiskeridistrikter med i alt 36 havnekendingsbogstaver (fx S = distrikt Skagen) efterfulgt af et fartøjsnummer.
Fra 2000 til 2014 er ni havnekendingsbogstaver slettet.30
Alle med undtagelse af LN (distrikt Løkken) er distrikter i
Østdanmark.31
Der har været tilbagegang i fartøjer i alle distrikter undtagen HM (distrikt Hanstholm) og FA (distrikt Fredericia).
I Hanstholm (HM) er der kommet et markant øget antal fartøjer – fra 67 i 2000 til 105 registrerede fartøjer i 2014. I FA
(distrikt Fredericia) var der i år 2000 syv registrerede fartøjer, og i 2014 var dette tal øget med fire fartøjer. Tilgangen
kan skyldes overflytning af fartøjer fra andre distrikter.
Tilbagegangen af registrerede fartøjer har været meget
markant i langt de fleste distrikter. Fra 2000 til 2014 var der
en tilbagegang på 40 % eller mere i mange havne, fx AS
(distrikt Århus) med en tilbagegang på 65 %, NF (Nykøbing
Falster) med en tilbagegang på 48 %, ND (Næstved) med
en tilbagegang på 46 %, og SG (Svendborg) med en tilbagegang på 43 %. Thyborøn (L) er det distrikt, hvor der i 2014
optræder flest registrerede fartøjer, men også her ses der en

betydelig tilbagegang i antallet af kuttere (år 2000: 321 kuttere, 2014: 203 kuttere; dvs. en tilbagegang på 37 %).
At fiskeriet er flyttet fra Østdanmark til Vestdanmark
viser sig også tydeligt i tilstedeværelsen af fiskeauktioner.
Af de otte tilbageblevne aktive auktionshaller findes de syv
i Jylland, især på Vestkysten, og én på øerne (Gilleleje).
Fiskerne i de små fiskersamfund i Østdanmark må dermed
enten sejle forbi auktionshavnene på vej hjem fra fiskeriet,
eller de må fiske tættest muligt på auktionens placering, dvs.
de kan have lang sejltid/større udgifter til dieselolie eller
have udgift til kørsel af deres fangst fra hjemhavn til auktionshal. Alt sammen er det fordyrende led, men da frisk fangede fisk har størst værdi, skal transporten helst ske næsten
samme dag som landing. Dette leder os frem til en af de helt
centrale faktorer i forhold til fiskeriets fortsatte eksistens:
Fisk, priser og indtjening.
Fisk, priser og indtjening
Dansk fiskeri har siden 1950’erne omfattet såvel konsumfiskeri som industrifiskeri, hvor sidstnævnte dækker fiskeriet efter arter, som anvendes i fiskemel- og fiskeolieindustrien. Industrifiskeriets andel af den samlede omsætning
har varieret, men siden midt i 1980’erne har fordelingen
været nogenlunde i størrelsesordenen 20 % industrifisk og
80 % konsumfisk ud af den samlede økonomiske omsætØstersøtorsk klar til at blive landet i Svaneke fra kutter R 200
COMETEN. Foto: Poul H. Moustgaard.
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Bundgarnsjollerne ND 24 IDA og ND 91 MÅGEN samt den mindre røgtejolle ND 198 RØDKÆLKEN ved kaj i Klintholm i 2015. Jollerne
tilhører Klintholms sidste bundgarnsselskab, drevet af Brdr. Larsen. Ramslaget på ND 24 anvendes til at slå pæle i til bundgarnene.
Foto: Poul H. Moustgaard.

ning.32 Landinger af industrifisk i 2014 udgjorde 640 mio.
kr., hvilket svarede til 22 % den totale omsætning på 2.914
mio., hvor den resterende del bestod af såvel konsumfisk
som skaldyr. Værdien af landinger var størst i Vestdanmark,
hvor fangster fra Nordsøen og Skagerrak udgjorde 2,14 mia.
kr. I Østdanmark – Kattegat, Bælterne og Østersøen − var
værdien af landede fisk også betydelig (i alt knap 400 mio.
kr.), men blot knap 1/5 af værdien af fisk landet i Vestdanmark. Resterende landinger (ca. 400 mio. kr) var fra andre
farvande (Nordatlanten m.fl.).33
En anden markant ændring i fiskeriet har været, at en
mindre del af fiskerflåden fanger en stigende andel af den
totale landede fiskemængde. De nyeste tal fra NaturErhvervstyrelsen viser, at 119 danske fiskefartøjer landede 90
procent af den samlede mængde fisk i 2014.34 Her tæller
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fangsten af industrifisk meget med landinger, som især foretages af få, store fartøjer. Ser vi på værdien af fangsten, så
er billedet lidt anderledes. De 119 fartøjers landingsmængde
udgjorde i 2014 ’kun’ knap 66 procent af den samlede omsætningsværdi. De resterende cirka 1.500 aktive fartøjer,
som især driver konsumfiskeri, landede altså 10 % af den
samlede mængde, men fik omkring 33 % af den samlede
værdi af fangsten. Dette leder frem til den økonomiske situation i fiskeriet, som der tages pulsen på i det følgende.
En af de vigtigste faktorer, der har skubbet til udviklingen i fiskeriet, er prisen på fisk. Prisen på de forskellige
fiskearter har svinget op og ned, men har dog overvejende
været for nedadgående. Eksempelvis rødspætter: Prisen på
isede rødspætter var gennem 1980’erne på omkring 7-9 kroner per kilo, men steg så pludselig i 1990-91 til 15-17 kroner,

men dykkede igen i 1992 til det tidligere niveau.35 Sammenlignet med nutiden er det lave prisniveau stort set uændret,
idet den gennemsnitlige pris for rødspætter var omkring 9-10
kroner i 2014.36 Priserne på mange af de andre fiskearter er i
dag også næsten på samme niveau som omkring år 2000. At
drive et fiskeri på et sådant grundlag influerer naturligvis på,
om fiskeren kan og vil fortsætte i erhvervet.
Danmarks Statistiks opgørelse over det økonomiske
bruttoudbytte, fordelt på omkostninger, nettoudgifter og
driftsresultat per virksomhed i dansk fiskerierhverv, viste,
at bruttoudbyttet i gennemsnit var på omkring 4,5 mio. kr.
per virksomhed i 2012. Bruttoudbyttet for 2010-2012 lå betragtelig over de foregående år 2004-2009.37 Det skyldtes
især, at prisen på industrifisk og på sild og makrel lå pænt
over tidligere niveau.38 Driftsomkostningerne steg fra 2004
til 2012 med i alt 34 %. I 2012 udgjorde driftsomkostningerne således gennemsnitligt omkring 70 % af bruttoudbyttet.
Stigende udgifter til brændstof udgjorde en betydelig del af
driftsomkostningerne,39 og losse- og fragtomkostninger er
desuden en væsentlig udgift for fiskere med lang afstand til
auktionshallen. For nogle kystfiskere anslås det at være en
udgift på 20 % af fangsten.40
Danmarks Statistiks opgørelse over fiskefartøjernes
regnskaber fra 2012 viste, at alle fartøjsgrupper i gennemsnit havde overskud i det samlede driftsresultat, men at variationen var stor – fra 132.000 kroner for fartøjer med en
fartøjslængde under 12 meter til 15,4 mio. kr. for de største
fartøjer på 40 meter og derover.41 Som det fremgår af figur
4, gav det for de største fartøjer en afkastningsgrad på 11,4
procent, mens det for de mindre og mindste fartøjer betød en
negativ afkastningsgrad.
En meget stor del af den danske fiskerflåde består af
mindre både og kuttere under 15 meter. Regnskabsstatistikken for 2012 viser, at det kan være økonomisk trangt for
disse fartøjer. Dette underbygges af en anden undersøgelse,
der viste, at de mindre fartøjer i gennemsnit havde haft registrerede underskud i årene forinden, men at de alligevel var
fortsat som aktive i erhvervet.42 Dette kan skyldes forskellige årsager: At mange fiskere i gruppen har betalt deres fartøj
ud eller, som tidligere nævnt, at et ophør i fiskeriet og salg

af fartøjet ville give dem en betragtelig økonomisk gæld,
hvorfor de derfor har valgt at se tiden an. En anden nærliggende forklaring kan være, at fiskeriet for dem er forbundet
med en rekreativ værdi og/eller, at de har alderspension ved
siden af fiskeriet.
Veje til forbedring af driftsresultatet kan bl.a. være at
arbejde mere eller at fange mere. Forenklet sagt er det i
dag nødvendigt at fiske mellem 30 og 50 % større mængde,
hvis fiskeren vil have den samme købekraft som for 15 år
siden. Men her stiller gældende regler begrænsninger. Muligheden for at arbejde mere og fange mere er til stede for
nogle fiskere, mens der for andre er begrænsninger i kraft af
gældende bestemmelser om fangstbegrænsninger, kvoter og
FKA samt tilladte havdage. De årlige fastlagte kvoter sætter
begrænsninger for fangsten og dermed, hvor meget der kan
arbejdes/fiskes. FKA-kvoteandelen er udslagsgivende for,
hvor meget fiskeren må fange i et bestemt fangstområde, og
ordningen med havdage (antal tilladte dage til havs) regulerer, hvor ofte det enkelte fartøj må sejle på havet om året (typisk norm er 150 dage). For at sikre en bedre økonomi har
mange fiskere opkøbt ekstra fartøjer og samlet havdagene
på færre kuttere.43 Siden indførelsen af fartøjskvoteandele
tilbage i 2007 er der sket en stor koncentration af kvoter og
Figur 4. Regnskabsresultater for fiskeriet fordelt
på fartøjsgrupper. 2012
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Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 649.
Regnskabsstatistik for fiskeri 2012. *) foreløbige tal.
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dermed fangstrettigheder på færre fartøjer.44 Mange kuttere
med FKA er solgt til andre fiskere, og efter at de nye ejere
har overtaget kvoterne, er fartøjerne typisk blevet nedlagt.
FKA-systemet har dermed også betydning for rekruttering
af nye fiskere. Unge nystartede fiskere, der ikke var med,
da fartøjskvoteandelene blev fordelt ud på de aktive fartøjer i 2007, er enten afhængige af lejemarkedets muligheder
eller må melde sig ind i et fiskeripuljesystem, såfremt han
ikke har tilstrækkelig stor økonomi til rådighed til at kunne
købe en af de i dag (2015) cirka 600 tilbageværende FKAkuttere.45 Som nævnt ovenfor har denne privatisering og
kapitalisering af retten til at fiske tilbagevendende været til
heftig diskussion. Senest har den tidligere nævnte omtale af
”fiskeriets kvotekonger” i efteråret 2015 medført, at Miljøog Fødevareminister Eva Kjer Hansen har nedsat et udvalg,
der skal se på reglerne om kvotekoncentration. Udvalgets
arbejde forventes at foreligge i 2016.
Opsamling og et overblik over udviklingen
Danmark er en stor fiskerination og er blandt de tre største producentlande af fisk i EU.46 Dansk fiskeri har en bruttoomsætning på omkring 3 mia. kr., og for hver fisker på
havet er der en beskæftigelseseffekt på omkring seks fuldtidsbeskæftigede i afledte erhverv i land.47 Omvæltninger i
fiskeriet har været markante. Danmarkskortet over fiskeriet
er blevet vendt, så fiskeriet har bevæget sig fra Østdanmark
til Vestdanmark, og bevægelsen fortsætter. Det generelle billede for alle fiskerihavne er, at beskæftigelsen i fiskeriet og
fiskerflåden er markant reduceret. Mange auktionshaller er
nedlagt, og i Østdanmark er mange fiskerihavne forsvundet
– en udvikling, der samlet set også synes at fortsætte.
De aktive erhvervsfiskere bliver ældre og ældre. Generationsfornyelse er en udfordring og synes langt fra let at
håndtere. For fiskerflåden gælder det ligeså, idet fartøjerne
bliver ældre og ældre. Fiskernes eneste mulighed for lån til
modernisering og drift er i banken, hvor lånemulighederne
er indskrænkede efter nedlæggelsen af Fiskeribanken. Indtjeningsmæssigt er især de mindre kuttere truet. Mange mindre kuttere er til salg, men de er svære at komme af med.
Priserne på mange fiskearter er i dag cirka på niveau med
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prisniveauet for 10-15 år siden, og muligheden for at fange
en større mængde fisk begrænses af de gældende kvote-regler og EU-bestemmelser. Fangstmængden koncentreres i stigende omfang på relativt få, store fiskefartøjer, og tilgangen
af nye fartøjer synes især at bestå af endnu større fartøjer.
Fra udvikling til afvikling – en lokal havn til illustration
Til eksemplificering af, hvad den generelle udvikling i erhvervsfiskeriet har afstedkommet, tages i det følgende en
lokal havn op til behandling. Der er tale om Jyllinge fiskerihavn. Det er ikke en af de mest kendte fiskerihavne, men
den er interessant som et historisk tidsbillede på fiskeriets
udvikling i Danmark. Udviklingen i Jyllinge fiskerihavn
rummer centrale elementer til illustration og til forståelse
af dansk fiskeris og fiskernes historie, og det er samtidigt en
dramatisk historie, der illustrerer fiskerierhvervets storhed
og fald i Østdanmark.
Jyllinge by ligger på østsiden af Roskilde Fjord i ly ud
for Lilleø. Byen er opstået med udgangspunkt i fiskeriet og
var førhen blandt de største fiskerlejer i den sydlige del af
fjorden. Byen havde i 1861 28 fiskere med 21 både og i
1875 seks fiskehandlere. I hele sognet var der dengang ca.
550 indbyggere.48 I 1870 blev der ved Jyllinge anlagt en
primitiv bådehavn. Havnen begrænsedes af to moler, som
I 1870 blev der anlagt en primitiv bådehavn i Jyllinge, og en lille
havn blev anlagt i 1906, der siden er udvidet og forbedret. Billedet
viser Jyllinge Fiskerihavn i 2015. Foto: Jesper Bruus Pedersen

Fritidsfisker sætter kasteruser i Isefjorden tæt ved Rørvig Havn i 2010. Mange små havne rummer ikke længere erhvervsfiskeri, og aktiviteterne holdes kun i gang takket være fritidsfiskere. Foto: Poul H. Moustgaard.

senere blev forhøjet, og en egentlig lille havn blev anlagt i
1906. De lokale fiskere mente, at havnen var for lille, i og
med at jollerne var blevet større, og de søgte derfor i 1926
om offentlig støtte til en ny havn. Da fiskerne var utilfredse
med myndighedernes behandling af sagen, tog en lokal fisker, ”Store Jens”, sagen i egen hånd og oprettede ganske
enkelt ”Nordre Frihavn”.49 Store Jens’ drabelige kontrafej er
afbildet på en planche, der pryder havnen i dag.
Havnens nuværende udseende er tilbage fra 1966-67,
hvor der på trods af, at fiskeriet var betydeligt for nedadgående, blev lavet en stor ombygning af havnen, og hvor den
nordre mole og cementkajen fik sit nuværende udseende.
Inden den tid skete der meget i Jyllinge fiskerihavn.

det fra en naturlig kilde, så de fangede ål kunne gå i frisk,
iltet kildevand og holde sig levende, indtil de blev sejlet ud
til mindre transportskibe − kvaser − der ankrede op uden for
havnen. Herfra blev ålene sejlet levende til udlandet.
I bygningen, der husede åleskylleriet, blev der senere
opført et isrum, idet man i bygningens nedre del lavede et
Åleskylleriet i Jyllinge Fiskerihavn. Vandet fra en naturlig kilde
løber i gennem de fire ålekar, så de fangede ål kan gå i frisk, iltet
kildevand og holde sig levende ind til salg.
Foto: Jesper Bruus Pedersen

Større både og bedre fangst
Anders Jensen, ”Ans Jens”, oprettede et bådværft i Jyllinge
i 1909. Der blev i starten bygget små joller, men det blev
hurtigt til større og større både.50 Fiskeriet udviklede sig, og
fangsten blev så stor, at opkøbere begyndte at sælge Jyllingeål til eksport. I 1926 oprettede en kreds af fiskere ”Jyllinge
Fiskeexport”, og der blev bygget et særskilt åleskylleri. Nu
kunne fiskerne selv tjene på eksporten i stedet for at overlade
gevinsten til de fremmede opkøbere. I åleskylleriet kom van-
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rum med kraftig isolering på væggene af tang fra fjorden.
Om vinteren indsamlede fiskerne is fra fjorden, som blev
opbevaret i isrummet. Isen blev brugt ved eksport af ålene i
kølebiler til Holland og England. Herved kunne ålene holdes
levende, idet ålene blev pakket i hylder med et lag is og herunder levende ål, og ovenpå et nyt lag, osv.51 Åleskylleriet
er i dag fortsat uændret i brug, men isrummet er nedlagt, og
ålene sælges på ny til ekstern opkøber.
Fiskernes historie i Jyllinge
Jyllinge Fiskeriforening blev stiftet i 1892, og fisker Christian Ludvigsen blev valgt som formand,52 hvilket han var
i mere end 22 år.53 Christian Ludvigsen var socialdemokrat
og blev valgt til Folketinget i 1924. Han blev genvalgt i 1929
med det højeste stemmeantal (3.943 stemmer) på listen i
amtskredsen.54 Han var desuden næstformand i Dansk Fiskeriforening 1913-34. Hans søn, Ludvig Ludvigsen, var ligeledes fisker i Jyllinge og blev også en markant person lokalt.
Kasteruser hænger til tørring. Foto: Poul H. Moustgaard.
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I 1935 var der cirka 40 erhvervsfiskere og nogle bierhvervsfiskere hjemmehørende i Jyllinge bådehavn. Dengang var der fire større og ca. 30 mindre motorfartøjer samt
ca. 40 andre fartøjer. Fiskeredskaberne udgjordes i 1935 af
cirka 40 bundgarn samt 60 overvandsruser, snurre-, håndog agnvod og kroge. Desuden anvendtes små åleruser, rejeruser, ørredgarn m.m. Den største indtægt i 1935 kom fra
ålefangst, og fra og med 1924 var der et stort opsving i ålefangsten. Ålene udgjorde i 1934 mere end 2/3 af bådehavnens bruttoudbytte fra fangster og udgjorde samlet en værdi
på omkring 80.000 kr. Øvrige fangster bestod primært af
sild, ørred og rejer.55
Men fiskeriets storhedstid i Jyllinge var senere ved at
rinde ud. I årene efter 2. verdenskrig var fiskeriet udsat for
voldsomme belastninger, og fiskebestandene var truet. I en
afgrænset periode på grund af sygdom i fjordens ålegræs,
men derudover var der langt større problemer med forurening fra udledningen af urenset spildevand fra byerne – og

endnu værre i årene 1947-1953, hvor Cheminova i Måløv
udledte rester fra plantegiftproduktionen i Værebro Å direkte
ud i fjorden. Hertil kom overfiskning, og også skallegravningerne i fjordbunden fra 1930’erne til slutningen af 1900-tallet var skadelige for fiskeriet.56 Samlet set skete der efterhånden en udmarvning af ålebestanden i hele fjorden, og
samtidig faldt fortjenesten på ål, hvilket alt i alt resulterede
i, at der i 2015 blot var én koncession/erhvervsfisker tilbage.
Hjælp til fjordens fisk
Gennem årene er der gjort store indsatser for at bevare fiskebestanden i fjorden. Jyllinge Fiskeriforening deltog i ”Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord”, stiftet i 1910. Ifølge A. C. Strubbergs beskrivelser fra 1935 af
dansk fiskeri var der især udsætning af ørredyngel i fjorden,
og Strubberg anfører videre: ”I 1923 erhvervede foreningen
sin egen klækkeanstalt, og der blev udsat i alt indtil dato
(1935) over 3 mio. stk yngel.” 57 Ud fra det foreliggende kildegrundlag er det vanskeligt at vurdere effekten af den daværende ørredudsætning. Fangsttallene fra Jyllinge viser, at
der ud over ål blev fanget ørreder, men mængden er ukendt.
Af nyere dato blev der i sommeren i 1998 og i 1999 udsat
ål fra åledambrug i bunden af Roskilde Fjord. I alt 50.603
små ål på tre gram og 50.268 store ål på ni gram, der blev
mærket inden udsætning. Fra 2000-2006 blev landinger af
ål fra erhvervsfiskere og fritidsfiskere undersøgt for mærkede ål i forskellige områder af fjorden. Et antal genfangede ål
blev yderligere undersøgt for, om de var forblevet i fjorden
i tiden mellem udsætning og genfangst, eller om de havde
taget ophold i ferskvand. DTU-Aqua udførte effektvurderingen af åleudsætningen og konkluderede, at der havde
været god effekt af udsætningerne i Roskilde Fjord. Mindst
18 % af en udsætning af ål på 2-5 gram enten fanges eller
undslipper som blankål. De resterende 82 % er underlagt en
naturlig dødelighed i fjorden. Der konkluderedes videre, at
de små udsatte ål i høj grad forbliver i udsætningsområdet,
at de vokser godt og har høj overlevelse. Derfor syntes det
klart, anfører DTU-Aqua, at udsætning af især de mindste
sætteål i Roskilde Fjord, giver god mening både økonomisk
og økologisk.58

Fisker Egon Christensen, formand for Jyllinge Fiskerihavn, stående uden for Jyllinge Fiskeexport, der blev oprettet i 1926. Foto:
Jesper Bruus Pedersen

Rapportens konklusion giver grund til optimisme, hvilket underbygges af interview med en Jyllinge-fisker i 2015
(se nedenfor), der har oplevet bedre fangst af ål i de senere
år sammen med en forbedret fangst af skrubber.
Den sidste ålefisker i Jyllinge Fiskerihavn 2015
Historien viser opsummeret, at fiskeriet har været Jyllinges
DNA. Fiskerihavnen er stadig aktiv. Kun fiskejoller er hjemmehørende i havnen; lystsejlere er henvist til deres egen
havn i Jyllinge. Ifølge ”Værdikatalog for Jyllinge”,59 der er
udarbejdet af byens befolkning, er fiskerihavnen fortsat særlig værdifuld, og fiskerihavnen har stor betydning for Jyllinges identitet som et særlig stemningsfuldt sted i Jyllinge.
De røde skure, stejlepladserne og jollerne udgør et særligt
miljø, der takket være de aktive fritids- og erhvervsfiskere,
jægere og foreninger, der har til huse i havnens forskellige
bygninger, er med til at holde liv i havnen og sikre, at der
ikke kun er tale om en idyllisk kulisse. I Jyllinge Fiskeexport er åleskylleriet med fire kar stadig i drift og udgør et
vigtigt omdrejningspunkt for havnens liv.
I 2015 er der kun én erhvervsfisker tilbage samt nogle
fritidsfiskere med licens til at fange ål. Den sidste erhvervsfisker, der også er formand for Jyllinge Fiskerihavn, er Egon
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Stor pæleruse til ålefangst, også kaldet "narreværk". Garnet har
ikke bund i forgarnet og er derfor en ruse - ikke et bundgarn. Foto:
Poul H. Moustgaard.

Christensen, som er interviewet ved et besøg på havnen i
oktober 2015. Egon, der er 68 år, har fisket i 41 sæsoner, og
er fjerdegenerations ålefisker i Jyllinge. Tidligere ålefiskere
i Jyllinge, som nu er pensionerede, har ligesom Egon typisk
været mange-generations ålefiskere i fjorden. Egon er i dag
den sidste erhvervsfisker i Jyllinge, og han svarer efter nogen tids eftertanke, at der i dag måske kun er yderligere én
aktiv erhvervsfisker i hele Roskilde Fjord. I Isefjord er der
omkring tre – alle i pensionistalderen. Et vigtigt kapitel i de
to fjordes liv lakker således mod enden og skal fremover
holdes i live af bierhvervsfiskerne og de mange fritidsfiskere, som er aktive i de to fjorde.
Ålefiskeriet i Jyllinge har været i betragtelig nedgang
siden midt i 1960’erne, hvor der årligt blev fanget omkring
110 tons ål i Jyllinge. Egon har de senere år nedtrappet fiskeriet. I forhold til fremtiden er hans holdning: ”Jeg ser
frem og tager ét år af gangen”. Han fisker ål i sæsonen på
ålelicens, der er gældende for ét år af gangen. Egon udtrykte
sig diplomatisk på spørgsmål om gældende lovning og regler i ålefiskeri, at ”de er vældig omfattende”.
Egon har en damjolle på 5,65 meter og nogle hjælpejoller. Hovedfangsten er ål samt lidt skrubber. I dag sætter og
optager han manuelt omkring 300 bundgarnspæle og anvender fem bundgarnsnet samt kasteruser. Hans årlige fangst af
ål er i dag omkring 1.000-1.500 kg. Tidligere satte han 18-
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20 garn og havde en fangst på mellem 8 og 15 tons ål. Ålene
opkøbes i dag af en eksportør. Salgsprisen på ål er omtrent
den samme, som han fik for cirka 15 år siden, og økonomisk
er det ikke nogen guldgrube.
Egon og andre frivillige gør en stor indsats for at holde
havnen og dens forskellige bygninger og redskaber ved lige.
De røde redskabsbygninger på havneområdet er fra 1920.
Alt er i dag velholdt, nærmest en museumsagtig attraktion.
Egon udtrykker med stolthed, at sådan vil det utvivlsomt se
ud de næste mange år. ”Havnen skal vedblive med at være
en fiskerihavn”. Fiskeriet i Jyllinge har været et håndværk,
der er gået i arv gennem generationer, og Egon udtrykker
med en vis form for tristhed, at ”med de gamle fiskeres ophør dør en masse viden, som de har opsamlet gennem generationer: Viden om fiskeredskaber, erfaringer med fiskeriet,
og hvor de gode fiskepladser er ”. En uvurderlig viden, som
kunne komme kommende generationer af fiskere til gode,
men ingen nye står på spring for at tage over i Jyllinge. Tidligere ålefiskere har gennem flere år averteret og sat deres
brugbare fangstredskaber til salg, men uden held. Som ny
fisker kræves det, at der skal arbejdes hårdt, og der skal fanges mange tons ål, for at en nystartet ålefisker i dag skal
kunne overleve. Det kræver god startkapital, og Egon skønner, at der − for at starte som ny − skal købes en mindre
båd og net, hvilket vil kræve omkring 800.000 til 1 million
kroner. Det er endda forudsat, at den nye selv kan montere
net til ibrugtagning, ellers bliver det langt dyrere – og ingen
bank vil låne, da udstyret ikke har nogen låneværdi, er erfaringen hos fiskerne i Jyllinge havn.
Fremtiden for Jyllinge havn som et leje for erhvervsaktive fiskere er mørk, men der gøres en ihærdig indsats for
at havnen i Jyllinge fortsat kan være et levende område, og
hvad angår Egon: ”Så længe helbredet og lysten til fiskeriet
er der, vil jeg fortsætte. Jagten og turene på fjorden er svær
at undvære”, slutter Egon sin fortælling.
Fiskerne der forsvandt
Tidligere forlod mange fiskere erhvervet, i og med deres
kutter blev ophugget som led i at nedbringe overkapaciteten
af fiskefartøjer. I dag er afgangen af fiskere taget betydeligt

af. I det følgende ses der nærmere på, hvad der så er årsagen
til, at fiskerne i dag forsvinder fra erhvervet.
I 2014-2015 gennemførte denne artikels forfatter i samarbejde med Anders B. Carlsbæk et pilotprojekt med fokus på bl.a. årsager til, at fiskerne i dag ophører i fiskerierhvervet.60 I rapporten om undersøgelsen skrev vi, at det
var den første undersøgelse af sin slags internationalt. Her
var vi lidt for hurtige. Vi er siden blevet opmærksomme på
en ældre svensk undersøgelse, udført af Marianne Törner
og kolleger.61 De undersøgte i 1987 blandt andet årsager til,
at svenske vestkystfiskere i perioden 1982-1987 havde forladt fiskeriet af andre grunde end død eller normal tilbagetrækning (pension, 65 år). 458 tidligere fiskere (svarprocent
80) besvarede spørgeskemaet i den svenske undersøgelse.
Langt de fleste var partsfisker/medhjælp, og 29 % var tidligere skipper/ejer af kutteren. De fleste (62 %) var mellem

20-40 år; 23 % var 50 år eller ældre. Knap fire ud af ti af de
svenske fiskere havde forladt fiskeriet inden for deres første
fem år i erhvervet, og i alt 53 % inden for de første ti år. I exfiskernes subjektive svar på hovedårsagen til, at de opgav fiskeriet, var de to klart hyppigste begrundelser: Økonomiske
årsager og lang tids fravær (udetid) fra hjemmet/familien,
dvs. lang arbejdstid. Herefter fulgte: Muskel-skelet problemer, tungt arbejde/arbejdsskader, ønske om anden beskæftigelse, andre medicinske problemer, og endelig vanskeligheder ved at få arbejde/besætning. Undersøgelsen viste også,
at der blandt ex-fiskerne kun var et mindretal (36 %), der
kunne forestille sig, at de ville vende tilbage til fiskeriet.
Sådan var billedet i Sverige i 1987. Kan det genkendes
blandt danske fiskere i dag? I tidligere afsnit har tallene talt,
og i det følgende gives ordet til danske fiskere, der er ophørt
i fiskeriet.

SG 89 LOKE af Bøjden var i 2010 den sidste bundgarnsjolle i Bøjden og ses her rigget om til fiskeri med nedgarn og forsynet med hydraulisk garntromle og garnrenser. Foto: Poul H. Moustgaard.
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Årsager til at opgive fiskeriet – Danmark anno 2015
Vi har som sagt gennemført et mindre pilotprojekt baseret på
interviews og med følgende fokus: Hvorfor ophører fiskerne
i erhvervet, og hvor går de hen? Vi fik via lokale havne/fiskeriforeninger navne på fiskere, der fornyligt var ophørt i
fiskeriet − i alt en liste på 25 ex-fiskere. Disse blev kontaktet.
22 af disse ex-fiskere stillede sig beredvilligt til rådighed for
interviews, de tre resterende på listen kunne vi ikke finde
frem til, og de udgik derfor. De 22 ex-fiskere er spredt geografisk med syv fra Fiskeriforeningen Kreds Vest, fem fra
Kreds Nord, og ti fra Kreds Øst. Interviewene blev gennemført i 2014-2015, og resultaterne er beskrevet i rapporten
”Fiskerne der forsvandt – hvorfor og hvor gik de hen?”.62
De interviewede ex-fiskere har forladt fiskeriet i 20132015. 17 ud af de 22 interviewede havde været skipper/ejer
af kutteren, og fem havde været partsfisker. Fordelingen
viser, at partsfiskerne er klart underrepræsenterede. For at
afspejle landsbilledet burde der have været cirka 1,4 partsfisker per skipper. Ex-fiskerne ligner dog samlet set deres erhvervsaktive kolleger. Ex-fiskerne er startet tidligt med at fiske, typisk i 15-18 års alderen, og de har i gennemsnit fisket
i 28,7 år, partsfiskerne lidt færre år end fiskeskipperne. De
22 ex-fiskere har fisket såvel kyst- som havfiskeri, i mindre-,
mellemstore og større kuttere (ingen dog i fartøjer over 40
meter). De har samlet set anvendt de typiske fiskeredskaber
i erhvervet. Flest anvendte trawl, en del net/garn og nogle
snurrevod.
I undersøgelsen anvendtes analysemodellen, som er omtalt i indledningen, for at skabe indblik i årsagerne til, at
fiskerne har forladt erhvervet:
’Push’-forklaringer er aspekter, som driver fiskeren hen
mod udgangsdøren. Ud fra denne forklaringsvinkel kan det
tænkes, at fiskeren udstødes eller skubbes ud f.eks. på grund
af dårligt helbred, dårlig økonomi eller svag indtjening,
samarbejdsproblemer, dårligt arbejdsmiljø, arbejdsulykke,
nye udefrakommende krav, manglende kvalifikationer m.v.
Førtidigt ophør eller tilbagetrækning kan her tolkes som
uønsket eller påtvunget.
’Pull’-forklaringer beskriver situationer, hvor arbejdsophøret eller jobskiftet til noget nyt er attraktivt eller har så høj
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kvalitet, at det motiverer fiskeren til at prøve. Det kan være
lysten til at prøve noget nyt, få nye udfordringer, få bedre arbejdstider, bedre karriereforhold m.v. Det kan også beskrive
den situation, hvor det for den ældre fisker bedre kan betale
sig at forlade arbejdsmarkedet end at blive.
’Jump’ kan være en tredje forklaring og kan være placeret
mellem push og pull. Det vedrører situationer, hvor den ældre
fisker vælger eller nøje har planlagt at ophøre med arbejdet
(f.eks. når han når pensionsalderen) for at få ”fri” eller få tid
Illustration fra rapporten
”Fiskerne der forsvandt”
(se note 60)

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

til det, han ellers ikke har haft tid til, men som han nu gerne
vil nå i den tredje alder (børnebørn, fritidsinteresser, etc.).
De ovennævnte typer af forklaringer optræder ofte ikke
alene i ren form, men typisk i en kompleks kombination.
Hvordan ser det ud, når vi tester analysemodellen med virkeligheden i fiskeriet? Hvorfor forlader fiskerne fiskeriet i dag?
Fiskernes svar på hvorfor de stoppede
Ophøret i fiskeriet var for langt de fleste ex-fiskeres vedkommende uønsket, eksempelvis som udtrykt af en skipper:
”Jeg overvejede det i nogle år – det blev alt sammen mere
og mere surt, men det var ikke med glæde, at jeg stoppede,
da jeg er glad for at være fisker.”

For andre skippere føltes stoppet nærmest som en tvang:
”Jeg havde mit skib til salg i flere år; jeg blev mere og mere
træt af alt bøvlet med at være fisker, og banken var ikke til
at tale med.”
Blandt ex-partsfiskerne omhandler de typiske fortællinger
hensyn til familie eller ønsket om at prøve noget nyt:
”Jeg fik små børn, og det var svært at få fiskeri og børn og
familieliv til at hænge ordentlig sammen”
”Jeg tog beslutningen i 2013; jeg havde lyst til at prøve noget mere, noget andet. Da jeg fik et tilbud om et andet job
og slog til.”
Mange fiskere fortsætter med fiskeri efter pensionsalder (65
år). Blandt ex-fiskerne var alder og pension (nogle senere
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end 65 års alderen) en ophørsfaktor for fire af de interviewede. Én af ex-fiskerne havde det som mål og havde hele
tiden kalkuleret med, at han ville stoppe, når han blev 65 år.
En anden fortalte:
”Jeg trappede gradvis ned og gik så på pension, men er dog
fortsat fisker i det små.”
Årsager til at forlade fiskeriet
Ex-fiskerne fik stillet 17 forskellige spørgsmål om begrundelser for deres ophør med fiskeriet. Ved hvert spørgsmål
skulle de angive temaets grad af betydning for deres ophør
samt uddybe svaret. Svarkategorierne ved hvert spørgsmål
var udtryk for, i hvilken grad temaet havde haft betydning
for deres ophør: Stor betydning. Betydning. Mindre betydning. Ingen betydning/ikke relevant. Hver svarmulighed er
tildelt et point fra 3 (stor betydning) til 0 point (ingen betydning/ikke relevant). Samlet set viser deres svar følgende
billede (figur 5), hvor svarmulighederne er summeret. I den
efterfølgende figur 6 er kun medtaget svarene på, at faktoren
havde ”stor betydning”.
	Indtjening/økonomi (Det fulde spørgsmål lød: ”Indtjening og økonomi – jeg tjente mindre og mindre; indtjeningen
slog ikke til”) var den klart hyppigste faktor til ex-fiskernes
subjektive svar på, hvorfor de er ophørt. Svaret kom fra skipperne; én af partsfiskerne var på en kutter, som gik konkurs,
og han valgte derfor at prøve noget helt andet. I samspil
med ”dårlig indtjening” optræder for en stor del af skippernes vedkommende forklaringen, at de havde dårlig/ingen
lånemulighed i bank, og for nogle desuden begrundelsen at
stoppe i tide (det fulde spørgsmål: ”Jeg regnede ikke med, at
forholdene i fiskeriet ville ændre sig til det bedre de nærmeste del år, så hellere stoppe i tide.”).
Illustreret i citaterne:
”Indtjeningen slog ikke til − fiskepriserne faldt og driftsomkostningerne i forbindelse med fiskeriet var for høje. Det
resulterede i tvangsauktion, da banken ikke ville give lån.”
”Jeg ville være fortsat, hvis ikke banken havde sat os stolen
for døren.”
”Det blev en kamp med økonomien, som jeg tabte (…) og
stoppede derfor inden det gik helt galt”.
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I vores tidligere projekt om omvæltninger i fiskeriet udtrykte de interviewede aktive erhvervsfiskere stor frustration, kritik og utilfredshed med de gældende regler i fiskeriet
og med måden, fiskerikontrollen praktiseres.63 Temaet blev
derfor medtaget i ex-fisker undersøgelsen. Ex-fiskernes svar
er helt på linje med de aktive fiskere, og for flere af ex-fiskerne har det stor betydning for deres ophør. Et udpluk af
typiske svar til illustration:
”Jeg synes, at de (fiskekontrollen, red.) gør, at tingene bliver
så besværlige, at vi fiskere ikke orker at fortsætte. Så det
spiller absolut ind på, at jeg ofte sagde: Stop! Nu kan det
være nok! ”
”Reglerne er blevet så omfattende, at selv ikke kontrollørerne kan hitte rede i dem. Og det er meget frustrerende, at
reglerne bliver håndhævet i flæng og uensartet af kontrollørerne.”
”Regelsættet gør, at man ikke kan drive en fornuftig forretning. Med de nu vedtagne discard-regler er det helt umulig
at drive en lovlig virksomhed. Så det gjorde, at jeg meldte
’Time-out’.”
	For partsfiskerne var begrundelserne for at stoppe især
knyttet til familiehensyn, hvor de oplevede en ubalance mellem arbejdet/fiskeriet og familielivet med småbørn, og for
nogle drejede det sig også om lysten til at prøve noget andet:
”Vi fik to børn inden for kort tid, og dem ville jeg gerne have
mere tid til.”
”Jeg havde fisket i 10 år og havde lyst til at prøve noget
andet. Det var ikke, fordi jeg var træt af det, men jeg havde
bare lyst til at prøve noget andet.”
”Jeg fik tilbudt et andet job – et job som jeg syntes lød spændende og slog derfor til, og også fordi jeg stadig skal arbejde til søs − men får bedre arbejdstider.”
	Blandt nogle af de yngre fiskeskippere er begrundelsen
for deres ophør nærmest på linje med partsfiskernes:
”Jeg ville have mere tid til familien. Jeg fiskede næsten hver
dag og var typisk kun hjemme i weekenden, og her normalt
kun 4-5 timer; så ud at fiske igen.”
”Det blev noget hårdt til sidst. Meget arbejde og altid
noget at gøre, når jeg var i havn. Så jeg havde knap nok
tid til andet. Vi havde ikke penge til at betale andre for at

lave det nødvendige, så jeg måtte reparere og lave alt det
nødvendige selv, og jeg havde derfor næsten ikke fri.”
Mange af ex-fiskerne angiver andre faktorer, som værende af betydning for, at de stoppede. For eksempel stor arbejdsmængde (se figur 5), men når der ses isoleret på svaret
”stor betydning”, så forsvinder faktoren næsten (se figur 6).
Det ses helt tilsvarende ved en række andre mulige ophørsfaktorer: arbejdet mindre meningsfyldt, for højt arbejdstempo, konflikter om bord eller i havn, eller at fartøjet var
nedslidt. For flere havde disse faktorer en vis betydning for
ophøret, men for ingen af dem var det af ”stor betydning”.
Dårligt helbred, nedslidt samt langtidssygemelding optræder stort set ikke som årsag til ophør blandt ex-fiskernes
svar. Dette resultat var overraskende. Ud fra tidligere undersøgelser af fiskernes helbredsforhold ville forventningen
være et andet resultat. Den svenske undersøgelse, omtalt
ovenfor, viste at muskel-skelet symptomer og andre medicinske problemer var en meget udbredt årsag til, at de svenske fiskere havde forladt fiskeriet i 1987. Arbejdsmediciner
og overlæge, Jens Peter Johansen, konkluderede ud fra sin

Figur 5. Forhold af betydning for ophør i fiskeriet.
Pointsum *). Rangordnet.
Indtjening, økonomi
Kontrol og regler
Lånemulighed, bank
Arbejdsmængden øget
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Mindre meningsfyldt
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Problem med sæl/skarv
For høj arbejdstempo
Helbred nedslidt
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*) Stor betydning (3) – En vis betydning (2) – Mindre betydning (1) –
Ingen betydning/ikke relevant (0) – Antal fiskere med besvarelse: 22

undersøgelse og udredning til Arbejdsskadestyrelsen i 1998,
at fiskerne havde et ”overordentligt hårdt fysisk arbejde”.64
Arbejdsskadeforsikringspræmien i fiskeri har ligget helt i
top sammenlignet med andre brancher, men præmien faldt
i 2014 med 37 %, og faldet fortsatte i 2015 med 11 %. Andre tegn på, at arbejdsmiljøet har bevæget sig klart i positiv
retning, er udviklingen i anmeldte arbejdsulykker i fiskeriet.
Her lå fiskeriet tidligere klart over andre brancher, men i
den seneste opgørelse fra 2013 var fiskeriets arbejdsulykker
under gennemsnittet for alle danske branchegrupper.65 Den
positive udvikling i fiskeriets arbejdsmiljø synes derfor at
kunne være en forklaring på, at stort set alle ex-fiskere ikke
angiver nedslidning og dårligt helbred som hovedårsag til
deres ophør. Muskelsmerter er dog fortsat udbredt blandt fiskerne, det viser en helt ny dansk undersøgelse af fiskerne66,
men tilsyneladende som tendens, ikke som grund til ophør.
Et andet bemærkelsesværdigt resultat er, at ex-fiskernes
årsag til at stoppe i fiskeriet adskiller sig markant fra, hvad
der er mest udbredt som årsag til jobskifte blandt beskæftigede på virksomheder i land. Her er de hyppigst fundne

Figur 6. Faktorer af ”Stor betydning” for ophør i fiskeriet.
Antal svar *) Antal fiskere med besvarelse: 22.
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*) flere svarmuligheder. Sum derfor ikke 22.
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årsager til lønmodtagernes jobskifte: Konflikter med leder og/eller kolleger, stor arbejdsmængde, højt arbejdstempo, manglende meningsfuldhed i jobbet. Det er alle
faktorer, som har en vis betydning for nogle af fiskerne,
men samlet udgør det absolut ikke den væsentligste årsag
til deres ophør. Årsagerne er derimod koncentreret om
udefrakommende faktorer – regler, kontrol, begrænsninger i
fangst, fiskepriser, lånemuligheder – faktorer, som fiskerne
selv har ringe mulighed for at påvirke.
Resultaterne er som sagt baseret på et pilotprojekt, og de
må derfor tages med forbehold. En ny og bredere undersøgelse vil kunne afklare, i hvilket omfang de fundne tendenser i pilotprojektet er gældende.
At være i naturen og leve af havet
Ex-fiskerne ligner deres kolleger, som fortsat er aktive i fiskeriet. Begge grupper er karakteriseret ved, at de er vokset
op i fiskerfamilie. De er typisk startet som unge i erhvervet
og er forblevet der i mange år. Det er en erfaren gruppe, som
ophører. Interviewene viste endvidere, at alle ikke-pensionerede ex-fiskere − undtagen en enkelt – er blevet inden for
det maritime felt efter deres ophør i fiskeriet. De har fundet nyt arbejde f.eks. i supplyflåden, på offshoreområdet, i
handelsflåden eller i indenrigsfart. Enkelte er efter et kort
ophold allerede vendt delvist tilbage til fiskeriet. Kort sagt,
de er dedikeret til ”havet”, og havet har en stor placering og
betydning i deres liv.
Deres fortællinger om deres liv i fiskeriet er fyldt med
gode minder, iblandet store frustrationer over vilkårene i fiskeriet. Det spores også blandt de nu pensionerede, men her
dominerer jump-forklaringerne og planlagt ophør, når pensionsalderen nås. Én af dem udtaler om sin tid som fisker, ”hvis
jeg kunne vælge, så ville jeg som ung i dag bestemt vælge
fiskerierhvervet – det har jeg aldrig fortrudt, at jeg gjorde.”
”Det ku’ være så godt
− og så er det faktisk skidt”, indleder sangen om Larsen i
musicalen ”Melodien der blev væk”. Det kunne meget vel
være et tidsbillede på mange fiskere. Pilotprojektet viser således samlet set, at push-faktorer er klart dominerende som
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årsag til, at fiskerne er forsvundet fra erhvervet (se figur 7).
Det gælder især for fartøjsejere/skippere, men det er også af
betydning for flere af partsfiskerne, hvor pull-faktorer dog
dominerer. Deres mulighed for jobskifte og for at prøve noget andet er i højere grad til stede i kraft af, at de er mindre
bundet end fartøjsejeren.
	Fiskernes forklaringer på det uønskede ophør i fiskeriet
er koncentreret om:
• lav indtjening, høje udgifter og vanskeligheder med at få
det økonomiske til at hænge sammen,
• begrænsninger i fangstmuligheder og lave/faldende fiskepriser,
• mangel på lånemuligheder (især i kystfiskeriet) og gæld,
der tynger,
• usikkerhed om morgendagen, mangelfuld mulighed for
planlægning i forhold til nærmeste fremtid samt spekulationer om, hvordan det skal gå,
• lange arbejdsdage, begrænset fritid og svært ved at nå det
hele og vise hensyn til familien,
• regler og kontrolpraksis, hvor især fiskerikontrollens regelgrundlag og praksis opleves frustrerende, og hvor kontrollen opleves håndteret uensartet, i flæng og bureaukratisk.
Deres ophør i fiskeriet er − i langt overvejende grad − ikke
af fri vilje. Beslutningen grunder i udefrakommende krav,
begrænsninger og oplevet ”tvang”. Alle har været glade for

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

	In some ways the situation in the fishing industry has
improved slightly in recent years. Some fishing quotas have
been increased. The financial crisis is abating, and the opportunity to obtain bank loans has improved slightly for some
fishermen. The significant decline in the number of fishermen has decreased since 2008. Previously, a large part of the
fishing fleet was scrapped in order to balance fishing capacity
and fishing resources, resulting in a lengthy period where a
large number of fishermen disappeared from the industry.
	A Danish pilot study in 2015 identifies the trends seen
in the causes of fishermen leaving the industry today. Most
of the fishermen suffer their terminations involuntarily
– “pushed” out of a profession that they have been happy
with. Poor finances and a shortage of credit, low fish prices,
and frustration with current regulations and how control is
handled in combination with the causal factors specified
have had the greatest impact on their withdrawal from the
profession. Among the assistants and the younger fishermen, “pull” factors are dominating their choice of other
work. A Swedish study in 1987 showed that musculoskeletal problems frequently appeared as the reason for quitting.
A similar picture did not exist in 2015 among Danish exfishermen. A probable explanation is that the work environment in the fishing industry has been significantly improved
during the past ten years. The pilot study also showed that
ex-fishermen are dedicated to the sea. Virtually all are subsequently employed within the maritime field, and most
would like to return if the situation in fisheries improves.
Realistically they have their doubts about this, or are not
confident that it will ever happen.
Jørgen Møller Christiansen (f. 1948)
Cand. psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Siden 2012 seniorforsker ved Center for Maritim
Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet. Tidligere arbejdslivsforsker ved bl.a. Center for Alternativ Samfundsanalyse, RUC og Århus Universitet. Har publiceret et stort
antal rapporter, samt artikler og bøger om emner inden for
arbejdsmiljø, arbejdsliv og det maritime felt.
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Øresvin fotograferet ved Nappedam den 13. juli 2015. Foto: Jette Egeskjold.
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”Flipper” på besøg i Danmark

Tilbageblik på øresvinets (Tursiops truncatus) færden i danske farvande
Af Carl Chr. Kinze & Charlotte Bie Thøstesen

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

Øresvinets kosmopolitiske udbredelse.
Øresvinets udbredelse i Nordsøen.

Øresvinet – en verdensborger
Øresvinet (Tursiops truncatus) er en robust delfin, som kan
blive næsten fire meter lang og veje op til 275 kg1. Der er
tale om en verdensborger, da øresvinet er vidt udbredt i de
fleste af verdens tempererede og tropiske farvande. I Nordatlanten er øresvinet i sommermånederne registreret så langt
nord på som til Nova Scotia i Canada og Lofoten i Norge.2
Der er dog stor geografisk variation i delfinernes gener og
morfologi. For eksempel findes der store og små former
såvel som kortnæbbede og langnæbbede. Der er ikke kun
stor forskel på øresvin fra de forskellige verdenshave, men
også mellem de øresvin, der lever kystnært, og de øresvin,
der har oceaniske levesteder. På baggrund heraf er der stor
forvirring omkring øresvinets klassifikation, og forvirringen
bliver ikke mindre af, at der tilmed er observeret krydsninger mellem øresvin og andre arter af tandhvaler.3 Forskning
i delfinernes genetik og morfologi har dog ført til, at bestanden i troperne siden år 2000 i vid udstrækning har været
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regnet for en selvstændig art med det videnskabelige navn
Tursiops aduncus eller oversat direkte fra artens engelske
navn ”indo-pacifisk øresvin”.4
I Europa er det antageligt kun den kystnære form af øresvinet, der forekommer, og disse øresvin er ikke helt fremmede i danske farvande.5 Der har været periodiske forekomster af øresvin i Danmark fra atlantisk tid for 6000 til 9000 år
siden og helt frem til i dag, hvor øresvinet stadig ses af og til.6
Frem til cirka 1950 eksisterede der en bestand af øresvin
i den sydlige del af Nordsøen med en nordlig grænse omkring Elbens udmunding. Det må antages, at enkelte øresvin
er nået til de danske farvande ad denne vej. Omkring 1970
forsvandt den faste bestand af øresvin ved den hollandske
kyst, og den nærmeste bestand i forhold til Danmark var
nu i den sydligste del af den Engelske Kanal.7 Omkring år
2000 skete der dog en rekolonisering af øresvin i Nordsøen.
Denne gang kom øresvinene nordfra rundt om Skotland, og
der findes nu bestande af øresvin ned langs den skotske og
engelske nordsøkyst. De seneste observationer i danske farvande formodes at være afstikkere fra disse bestande.8 Sidst
et øresvin med sikkerhed blev observeret i Danmark var den
25. maj 1997. En meget henfalden delfin drev i land ved
Nørre Lyngby og blev artsbestemt til øresvin på baggrund
af antallet af tænder.9 Øresvinet har 19 til 24 tænder i hver
kæbehalvdel.10 Først her i 2015 er der igen med sikkerhed
set øresvin i danske farvande.
Observationer af øresvin i Danmark 2015
I 2015 blev der observeret op til flere øresvin i danske
farvande. Øresvinenes færden kunne følges ganske nøje takket være hjemmesiderne www.valar.se og www.hvaler.dk,
tyske, polske og litauiske kolleger samt en række facebookgrupper. Øresvinene, der blev observeret i Danmark, blev set
i to adskilte par, der siden antagelig blev til én samlet gruppe.
Det første par holdt til langs den svenske østersøkyst.
Grunden til, at observationer af øresvin i Sverige nævnes i
denne artikel om øresvin i Danmark, er, at øresvinene givetvis har nået den svenske østersøkyst via Danmark. Observationerne af øresvin i Sverige startede i marts 2015. Den
20. august blev der fundet et dødt og forholdsvist henfaldet
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Observationer af øresvin i Danmark 2015.

øresvin på Öland. Hvis der virkelig var tale om to øresvin i
de svenske farvande, kan det tilbageværende øresvin måske
have sluttet sig til det andet par øresvin, der på samme tid
gæstede Østersøen.
Det andet par øresvin kom vidt omkring i Østersøen og
besøgte næsten samtlige østersølande. Parret blev observeret første gang ved Femernsundbroen og Weißenhäuser
Strand nær Kiel i maj måned. Fra den 23. juni til den 17. juli
tog de ophold i Kaløvig ud for Føllestrand og Nappedam.11
Siden blev øresvinene observeret nord for Fyn,12 og mellem den 27. og 31. juli flyttede de to delfiner længere mod
syd til farvandet mellem Rudkøbing og Tåsinge og siden til
Svendborg Sund.13 Antageligt blev de sidste gang set i danske farvande ved Nyborg den 2. august 2015,14 idet de den
9. august blev observeret ved den polske kyst og nogle dage
senere ved den russiske Kaliningrad-kyst og den litauiske
kyst ved byen Klaipeda.15 Herefter svømmede øresvinene til
den svenske kyst, og den 30. august blev de observeret lidt
nord for Stockholm.16 De to øresvin opholdte sig frem til
27. november i Kalmarsund,17 men er i skrivende stund − 9.

december 2015 − flyttet syd på til den mecklenborgske og
slesvig-holstenske kyst.18
Man kan spørge sig selv, hvordan man med sikkerhed
ved, at det er de samme øresvin, der i løbet af 2015 bevægede sig rundt i Østersøen. Svaret er ganske enkelt – fotografisk identifikation. Der er match imellem øresvin på fotografier fra Danmark og Litauen og Danmark og Sverige.19
Et historisk tilbageblik på øresvin i Danmark
Nogle af de ældste beviser for øresvins forekomst i Danmark stammer fra den ældre stenalder og er knoglefund fra
bopladsen Ertebølle ved Limfjorden. Der er tillige fundet
knogler fra øresvin på adskillige andre lokaliteter i Danmark
og fra andre tidsaldre.20 Ved hjælp af disse jordfund kan øresvin dokumenteres i danske farvande frem til 1500-tallet,
hvor denne artikel starter sin registrering af øresvin.21
I landets arkiver og på de naturhistoriske museer findes
der historiske kilder over både observationer, fangster og
strandinger af øresvin. Arkiverne og museerne rummer for
eksempel gamle aviser, fiskerijournaler, fotografier, videnskabelige publikationer og knogler, som kan være med til at
stykke historien om øresvinets forekomst i Danmark sammen.22 Siden 1991 er strandede hvaler i Danmark desuden
blevet registreret af Beredskabet vedrørende Havpattedyr,
og siden 2001 har hjemmesiden www.hvaler.dk indsamlet
og videreformidlet oplysninger om hvalers færden i danske
farvande. www.hvaler.dk er et Citizen Science Projekt, som i
sin tid blev lanceret af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens
Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, men nu drives som en selvstændig hjemmeside.

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

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

Til venstre ses hvidnæsen (Lagenorhynchus albirostris) og til højre øresvinet (Tursiops truncatus).
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1) Dokumenterede forekomster af øresvin i Danmark
I denne kategori forekommer kun den dokumentation af
øresvin i danske farvande, hvor de historiske kilder, i form
af videnskabelige tegninger, fotografier, knogler og DNA,
ikke efterlader nogen tvivl.
ÅR

DATO

LOKALITET

I tabel 1 ses de veldokumenterede historiske forekomster af øresvin i Danmark, hvoraf den ældste kilde kan dateres helt tilbage til 1844. I 1844 blev tre øresvin fanget ud
for Frederiksgave i det sydlige Lillebælt. Kranier og øvrige
skeletdele fra øresvinene opbevares på Zoologisk Museum

OMSTÆNDIGHED

ANTAL

KILDE

1844

November

Frederiksgave

Fangst

3 stk.

Kinze 1995*

Før 1847

Ukendt

Blåvand

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1870

26. januar

Middelfart

Fangst/fotoidentifikation

49 stk.

Kinze 1995*

1933

Juli

Vejrs

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1934

Juli

Vejers

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1937

August

Grærup Strand

Stranding

2 stk.

Kinze 1995*

1937

Ukendt

Svendborg Sund

Observation

1 stk.

Brædstrup 1949*

1938

27. juli

Hovvig

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1939

5. april

Vejers strand

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1940

12. juli

Børsmose

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1942

11. juni

Aarhus Bugten

Fangst

1 stk.

Kinze 1995*

1943

28. juni

Hørup Hav

Fangst

1 stk.

Kinze 1995*

1944

11. januar

Isefjorden

Fangst

1 stk.

Kinze 1995*

1944

13. juli

Bandholm

Fangst

1 stk.

Kinze 1995*

1957

18. oktober

Mandø

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1959

8. august

Skallingen

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1968

Ukendt

Trans Kirke

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1975

28. januar

Snoghøj

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1975

19. juni

Kolding Havn

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1976

24. august

Vrinners

Stranding

1 stk.

Kinze 1995*

1997

25. maj

Nørre Lyngby

Stranding

1 stk.

Kinze, Tougaard & Baagøe 1998*

2015

Juni-august

Fotoidentifikation

2 stk.

Kinze (www.hvaler.dk)*

Tabel 1: Dokumenterede forekomster af øresvin (Tursiops truncatus) i Danmark
Kildemateriale:
Brædstrup 1949*: Brædstrup, F. W.: Hvaler, Vort Lands Dyreliv: Skildret af danske zoologer: Pattedyr; Fugle; Krybdyr; Padder, København, 1949, p. 118-127
Kinze 1995*: Kinze, C. C.: Review of whale specimens stranded, directly or incidentally caught along the Danish coasts, Steenstrupia: 21 (2), 1995, p. 155-196
Kinze, Tougaard & Baagøe 1998*: Kinze, C. C., Tougaard, S., Baagøe, H. J.: Danske hvalfund i perioden 1992-1997, FLORA og FAUNA, Naturhistorisk
Forening for Jylland, 104. årgang, 3.+4. hæfte, Århus, december 1998, p. 41-53
Kinze (www.hvaler.dk)*: Kinze, C. C. (webadministrator): Fantastiske billeder af øresvinene, Sæler og hvaler i Danmark, lokaliseret den 1. december 2015 på
http://hvaler.dk/nyheder.html (ej publiceret)
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i København. Den største flok øresvin registreret i Danmark
er også af ældre dato og stammer fra 1870. Den 26. januar
1870 blev der ved Middelfart fanget hele 49 øresvin. I de
skrevne kilder omtales øresvinene ganske vist som grindehvaler eller braknæsede delfiner, men der eksisterer fotodokumentation, som bekræfter, at der rent faktisk var tale om
øresvin.23 Mange år senere i 2015 var det også fotografier,
som var med til at artsbestemme de øresvin, der i en periode
opholdt sig i danske farvande.24
2) Forekomster af øresvin i Danmark, hvor dokumentationen bygger på mindre valide kilder
Tabel 2 indeholder dokumentation af øresvin i Danmark, som
bygger på beskrivelser og omtaler af øresvin i skrevne kilder, som spænder fra alt mellem nyhedsaviser over historiske
tidsskrifter til kobberstik af skeletter. Denne form for dokumentation er mere usikker, da det ikke vides om dokumentationen er lavet af et trænet øje, som kan genkende øresvin
fra andre hvalarter. Dertil har øresvinet gennem tiderne haft
forskellige videnskabelige og almindelige navne, som kan
skabe forvirring og bevirke at kildeinformationerne ikke kan
Tavle fra Jacobi Theodori Kleins ”Historiæ piscium naturalis”,
missus III fra 1741. Øverst ses øresvinet, og nederst ses marsvinet.

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

give en endelig identifikation af øresvinene. Problematikken
omkring artsbestemmelse af øresvin og hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris) er et glimrende eksempel herpå. Da den
første hvidnæse blev fundet ved den engelske kyst, troede
man i første omgang, at der var tale om et øresvin, da disse to
arter umiddelbart har mange ligheder.25 Mange at de øresvin,
der blev artsbestemt før 1846, var med sikkerhed hvidnæser,
og selv efter hvidnæsens formelle beskrivelse i 1846 er listen
over forvekslinger med øresvinet lang.26 Artsbestemmelserne
besværliggøres også af, at både øresvin og hvidnæser tilbage i historien af og til optrådte i aviserne som grindehvaler.
Grindehval blev dengang brugt som en upræcis fællesbetegnelse for en lang række mindre tandhvaler.27
Selv med den viden vi har i dag, kan der ved første øjekast
ske forvekslinger mellem de to arter, da deres udbredelsesområder og levesteder overlapper. Ved nærmere eftersyn kan
de to arter imidlertid adskilles fra hinanden. Øresvinet bliver
en halv til en hel meter længere end hvidnæsen, og har færre
og større tænder end hvidnæsen − op til 24 tænder i hver kæ-

103

ÅR

LOKALITET

ANTAL DOKUMENTATION

1548

Kolding Havn

2 stk.

Cornelius Hamfeldt, embedsmand på Koldinghus, nævner to Orsuni fra Kolding Havn. Om det Kinze 2007*
var øresvin vides ikke, men der er jordfund af flere øresvin fra Kolding Havn

KILDE

1661

Aabenraa Havn

1 stk.

I Det gottorpske Kunstkammer opbevares et kobberstik af kraniet fra delfinen. Kan ifølge
tandantallet være et øresvin

Kinze 2003*

1624

Aabenraa

1 stk.

Stephan von Schonevelde omtaler en mindre hval ved navn Orca og oplyser, at Aabenraas
fiskere på kalder den Oerschwin

Schonevelde 1624*

1763

Danmark

?

I ”Den Danske Atlas” nævner Erik Pontoppidan hvalarten delphinus delphis og henviser til
Schonevelde og Aabenraas fiskere

Pontoppidan 1763*

1803

Hals,
Odense Fjord

2 stk.

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

Hofman 1823*

1842

Tved Vig, Knebel

?

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

Aarhus Stiftstidende,
den 21.11.1842

1851

Vejle Fjord

?

Af og til kom der Springere ind i Vejle Fjord. Om det var øresvin eller hvidnæser vides ikke

Becker 1851*

1873

Søvind Strand,
Horsens Fjord

1 stk.

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

Horsens Avis, den
4.12.1873

1880

Strandhuse,
Kolding Fjord

5 stk.

Den 11. juni blev fem grindehvaler drevet i land og dræbt. Artsbestemmelsen er ikke endeligt Kolding og Fredericia
afklaret, men visse karaktertræk tyder på, at der var tale om øresvin. Længde = 10-11 fod (3,1- aviser, den 12.6.1880 og
følgende dage
3,5 m); Vægten = 450-800 pund (225-400 kg); omkreds = 4 (250 cm) Hvis målene er rigtigt
opgivet, var der sandsynligvis tale om øresvin. Udover de voksne øresvin var der i flokken en
unge på lige over 1 alen (ca. 70 cm). Med en sådan størrelse må der være tale om en abort,
sandsynligvis hændt under drivjagten af delfinerne

1885

Skærbæk

5 stk.

Den 16. november blev 5 hvaler fanget og nedlagt. Om det var øresvin eller hvidnæser vides
ikke

Middelfart Avis, den
18.11.1885

1886

Middelfart

Ca. 50
stk.

Den 5. februar blev grindehvalerne observeret. Det lykkedes ikke at fange nogle af dem. Om
det var øresvin vides ikke

Middelfart Avis, den
6.2.1886

1898

Nyborg

1 stk.

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

Nyborg Avis, den
4.08.1898

1898

Kolding

1 stk.

I december blev en grindehval fremvist lokalt. Hvalen var angiveligt fanget i Kolding Fjord.
Der kan have været tale om et øresvin

Fredericia Dagblad, den
27.9.1898

1925

Bramnæs Vig

3 stk.

Den 14. november blev tre grindehvaler fanget og nedlagt. Om det var øresvin eller hvidnæser Roskilde Dagblad, den
vides ikke
16.11.1925

1988

Sletterhage

2 stk.

I juli blev to delfiner observeret. De blev bestemt til øresvin.

Kinze 2007*

2001

Nordsøen (DK)

Flere

Observation af øresvin omkring de danske olieboreplatforme. Manglende fotografisk identifikation

Kinze 2007*

2001

Nordsøen (DK)

Flere

Observation af øresvin omkring de danske olieboreplatforme. Manglende fotografisk identifikation

Kinze 2007*

2002

Nordlige Storebælt

Flere

Observation af øresvin. Manglende fotografisk identifikation

Kinze (www.hvaler.dk)*

2002

Aarhus Bugten

Flere

Observation af øresvin. Manglende fotografisk identifikation

Kinze (www.hvaler.dk)**

Tabel 2: Forekomster af øresvin i Danmark, hvor dokumentationen bygger på mindre valide kilder

Kildemateriale: Becker 1851*: Becker, T. A.: Historisk Beskrivelse over Bjerge og Hatting Herreder i Veile Amt, Quartalskrift Orion, Bind 2, 1851. Hofman 1823*: Hofman: Om
de Fiske-Arter som findes ved Kysterne af det nordlige Fyen og i Odense Fjord, Tidskrift for Naturvidenskaberne 2, 1823, p. 223-238. Kinze 2003*: Kinze, C. C.: Hvidnæsen: op. cit.,
Dyr i natur og museum, no. 1, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, 2003, p. 25-28. Kinze 2007*: Kinze, C. C.: Øresvin, Tursiops truncates (Montagu, 1821), Baagøe,
H. J., Jensen, T. S. (red.): Dansk Pattedyr Atlas, Gyldendal i samarbejde med Naturhistorisk Museum, Århus og Zoologisk Museum, København, 2007, p. 272-273. Kinze (www.hvaler.
dk)*: Kinze, C. C. (webadministrator): , Delfinobservation i det nordlige Storebælt, Sæler og hvaler i Danmark, lokaliseret den 1. december 2015 på http://hvaler.dk/nyheder.html (ej
publiceret). Kinze (www.hvaler.dk)**: Kinze, C. C.: , Delfin dukket op igen, Sæler og hvaler i Danmark, lokaliseret den 1. december 2015 på http://hvaler.dk/nyheder.html (ej publiceret). Pontoppidan 1763*: Pontoppidan, E.: Den Danske Atlas, Godiche, 1763. Schonevelde 1624*: Schonevelde, S. V.: Ichtyologia et. Nomenclatvræ Animalium Marinorum, 1624.
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behalvdel mod hvidnæsens 25 til 28 tænder. Derudover er
øresvinets næb tydeligt afsat og mindst dobbelt så langt som
hvidnæsens.28 Som navnet antyder, har hvidnæsen næsten
altid en hvid næse, men for blot at gøre tingene en smule
kompliceret så kan nogle øresvin ligeledes have lyse næb.
Farvemæssigt adskiller de to delfinarter sig også fra hinanden, da øresvinet er mere grå end sort og sjældent har større
hvide partier på flankerne, som det ses hos hvidnæsen.29
Den ældste indikation af øresvin i den ovenstående beskrevne kategori er fra Cornelius Hamfeldt, embedsmand på
Koldinghus, som i 1548 nævnte to Orsuni fra Kolding Havn.
Om det var øresvin Hamfeldt havde observeret vides ikke,
men der er jordfund fra flere øresvin netop i Kolding Havn.30
I tabellen kan også læses en detaljeret beskrivelse af fem
hvaler, der blev drevet i land og nedlagt den 11. juni 1880
ved Strandhuse i Kolding Fjord. Selvom hvalerne omtales
som grindehvaler, kan der sagtens have været tale om øresvin. Denne mistanke bygger på beskrivelsen af de voksne
hvaler. Længden af de voksne hvaler var 10-11 fod, hvilket
vil sige over tre meter. Hvalernes vægt er angivet til 450-800
pund, som svarer til 225-400 kg, og hvalernes omkreds var
fire alen, svarende til 250 cm.31
Af nyere beskrivelser kan nævnes indberetninger til
hjemmesiden www.hvaler.dk, hvor redaktøren samler beretninger om hvaler observeret af sejlere og strandgæster i
Danmark. Et eksempel herpå er fra 2002, hvor der blev indberettet forekomst af øresvin i både det nordlige Storebælt
og i Aarhus Bugten, men hvor der ikke forefandtes fotoidentifikation til at verificere artsbestemmelsen.32
3) Forekomster af øresvin i Danmark, hvor dokumentationen bygger på observationer af øresvin i andre østersølande
Den sidste kategori, som tabel 3 giver et overblik over, er de
tilfælde, hvor der er blevet observeret øresvin ved kysterne af
de andre østersølande. For at komme ind i Østersøen er det
givet, at øresvinene må have passeret gennem Danmark via
Skagerrak og Kattegat og sidenhen Øresund, Storebælt eller
Lillebælt. Så hvis historiske kilder fra eksempelvis Polen giver endeligt belæg for en artsbestemmelse af øresvin, kan det
antages, at arten på et tidspunkt har passeret Danmark. For

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

eksempel var der i starten af 1700-tallet op til flere øresvin i
Gdansk Bugten. Denne forekomst er godt dokumenteret ved
afbildninger af øresvinenes udseende og deres kranier.33
Fremtidige observationer af øresvin i Danmark
Som denne artikel fortæller, så har delfinen ”Flipper” − øresvinet − efter alt at dømme altid besøgt de danske farvande,
og antageligt vil den også besøge os i årene fremover. Fremtiden er svær at spå om, men måske vil kommende klimaforandringer medføre en hyppigere forekomst af øresvin i
Danmark.
	Det er blevet lettere at artsbestemme de hvalarter, der
observeres i Danmark, da digitalkameraer og smartphones
efterhånden er allemandseje. Det gør det muligt for interesserede borgere at lave en fotografisk identifikation af
de observerede hvaler, hvilket forskerne kan nyde godt af
i forbindelse med deres fremtidige forskning i eksempelvis
øresvinets udbredelse.
Noter
1. Reynolds, J. E., III, Wells, R. S., Eide, S. D.: The Bottlenose Dolphin. Biology and Conservation, University Press
of Florida, 2000, p. 38-41; Kinze, C. C.: Øresvin, Tursiops
truncatus, Havpattedyr i Nordatlanten, Gads Forlag, 2001,
p. 53-55.
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LOKALITET

1730erne Gdansk Bugten

ANTAL DOKUMENTATION

KILDE

Flere

Afbildninger af hele øresvinet og dets kranie

Klein 1741*

Polen
1842

Stralsund, Tyskland

1 stk.

Øresvinet blev fanget og nedlagt i maj. Øresvinets kranium findes på det naturhi- Schulze 1991*
storiske museum i Berlin

1852

Greifswalder Bodden,
Tyskland

Større
flok

Den 26. juni kommer en større flok øresvin ind i Greifswalder Bodden. Skelettet
af et enkelt individ findes på det naturhistoriske museum i Greifswald

Schulze1991*

1871

Kielerfjorden

2 stk.

Øresvinene blev fanget og nedlagt i juni måned. Kraniet fra det ene øresvin og
et ufuldstændigt skelet fra det andet blev indsamlet til det zoologiske museum i
Kiel

Japha 1909*

I oktober blev en 3 meter Tursiops tursio (øresvin) fanget og nedlagt

Liljeborg 1874*

Tyskland
1871

Lugaflodens munding, Rus- 1 stk.
land i den Finske Havbugt.

1880

Zingst, Tyskland

1 stk.

I juni bliver en ca. 2 meter lang Turisops tursio fundet

Japha 1909*

1882

Travefloden, Tyskland

1 stk.

I januar blev en 3 meter lang Turisops tursio fanget og nedlagt i flodens nedre
løb. Skellettet og skindet var at finde på det naturhistoriske museum i Lübeck,
men blev ødelagt under bobningerne af Lübeck under 2. verdenskrig. Artsbestemmelsen kan derfor ikke efterprøves.

Japha 1909*

1885

Neukrug
(Nowa Karczma, Polen)

1 stk.

I september blev en Tursiops tursio fanget og nedlagt. Delfinen var 280 cm lang,
og dens omfang var 160 cm. Delfinens mål gør, at der både kan være tale om
øresvin og hvidnæse

Japha 1909*

1886

Kieler Förde, Tyskland

1 stk.

Den 15. oktober blev en gammel øresvin-han fanget og nedlagt. Øresvinet målet
338 cm

Möbius 1888*

1906

Ekenæs, Finland

1 stk.

Øresvinet blev observeret i den Finske Havbugt i slutningen af september. Den 2. Japha 1909*
oktober blev en ca. 3 meter lang hun fundet i nærheden af Ekenæs.

1909

Riga Bugten, Letland

1 stk.

Øresvinet blev fundet i juli måned. Det var en hun på næsten 4 meter og 458 kg.
Øresvinets Skelet findes på det naturhistoriske museum i Riga.

Greve 1910*

1953

Poorvo, Finland

1 stk.

Øresvinet strandede den 6. september. Øresvinets kranium findes på det zoologiske museum i Helsinki.

Kinze et al. 2011*

1957

Malö, Sverige

1 stk.

Øresvin blev fundet død. Kraniet opbevares på Göteborgs naturhistoriske museum Lepiksaar 1966*

1998

Litauen/Letland

1 stk.

Et øresvin blev fundet på grænsen mellem Litauen og Letland

Kinze et al. 2011*

Tabel 3: Forekomster af øresvin i Danmark, hvor dokumentationen bygger på observationer af øresvin i andre østersølande

Kildemateriale:
Greve 1910*: Greve, C.: Ein seltener Fang an Livlands Küste, Zoologischer Garten 51,1910, p.14-17.
Japha 1909*: Japha, A.: Zusammenstellung der in der Ostsee bisher beobachteten Wale, Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu
Königsberg 49, 1909, p.119-189.
Kinze et al. 2011*: Kinze, C.C., Schulze, G. , Skora, K., Benke, H.: Zahnwale als Gastarten in der Ostsee, Meer und Museum, Band 23: Wale und Robben
in der Ostsee, Deutsches Meeresmuseum, Stralsund, 2011, p. 53-54, 58-63 og 66-82
Klein 1741*:Klein, J. T.: Historiæ Piscium Naturalis, missus III, 1741
Lepiksaar 1966*: Lepiksaar, J.: Zahnwalfunde in Schweden. Bijdragen tot de dierkunde 36, 1966, p. 3-16
Liljeborg 1874*: Liljeborg, W.: Sveriges och Norges Ryggradsdjur, I. Däggdjuren, In Ledning Till Ryggradsdjuren Förra Afdelningen, Upsala W. Schults, 1874
Möbius 1888*: Möbius, K.: Über einen in der Wieker Bucht bei Kiel gefangenen Großen Tümmler, Schr. Des Naturwissenschaftl. Verein Schl. H 7, 1888, p.34
Schulze 1991*: Schulze, G.: Wale an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern, Meer und Museum, Band 7: Das Meeresmuseum in den Jahren 1989/1990
(1991) , Deutsches Meeresmuseum, Stralsund, 1991, p. 22-52.
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Hvordan fik øresvinet sit navn?
Hvordan fik øresvinet egentligt sit navn? I ”Ordbog over det danske sprog” bliver navnet ”øresvin” forklaret på to ret fantasifulde
måder. Den ene forklaring lyder på, at ”øre” skulle relatere til det
at være ør i hovedet og hentyde til øresvinets akrobatiske spring i
vandoverfladen. Den anden forklaring er, at ”øre” blot betyder ører,
idet lufferne kan opfattes som delfinens ører.34
En mere plausibel forklaring fremkommer dog i forbindelse
med lidt historisk research. I 1624 skrev den tyske fiskekyndige
Stephan von Schonevelde i sit store fiskeværk ”Ichtyologia”, at
Aabenraas fiskere kaldte hans Orca for Oersvin på dansk.35 Der er
antageligt tale om en fordanskning af det latinske orcin(us), som vi
i dag kender som Orcinus, spækhuggerens slægtsnavn.
Hvordan fik øresvinet sit videnskabelige navn?
Gennem tiderne har der været et væld af latinske navne for de forskellige delfinerarter. I 1758 var den svenske naturforsker Carl von
Linné (1707-1778) den første til at systematisere klassifikationen
af dyr og planter. Han gav hvert individ et latinsk slægtsnavn og
artsnavn. I forbindelse med klassifikationen af delfiner fulgte Linné helt og holdent sin landsmand og fiskekollega Per Artedi (17051735) og skelnede kun imellem tre arter: Delphinus phocaena,
Delphinus delphis og Delphinus orca.36 Første art er umiskendelig
lig med den art, vi i dag kalder marsvinet (Phocaena phocaena).
De to andre arters identitet er mere diffus, da de videnskabelige
navne antageligt dækker over flere delfinarter, der på det tidspunkt
endnu ikke var videnskabeligt opdaget − heriblandt den art vi i
dag kalder øresvin (Tursiops truncatus). Efter alt at dømme, mente
Linné med Delphinus orca for eksempel ikke spækhugger (Orcinus orca), men derimod en mindre hvalart – måske øresvinet. Både
Delphinus delphis og Delphinus orca forekom ifølge Linné i de
europæiske havområder.37
Den danske teolog og topografiske forfatter Erik Pontoppidan
(1698-1764) delte den gængse opfattelse blandt samtidens lærde,
nemlig at der forekom to delfinarter. I henhold hertil oplistede han
i 1763 i ”Den Danske Atlas” en lille art Delphinus phocaena, også
kaldt den lille tumler eller det lille marsvin samt en stor art Delphinus delphis, som gik under navnene den store tumler eller det store
marsvin. Delphinus delphis satte Pontoppidan lig med Stephan von
Schoneveldes Oersvin fra 1624.38
Nogle år senere i 1768 påpegede biskop og botaniker Johan
Ernst Gunnerus (1718-1773) i Trondheim, at Delphinus orca faktisk bestod af to arter. En større art, som burde beholde navnet, og
en mindre art, som han kaldte Delphinus tursio − med henvisning
til polske lærde Jacob Theodor Kleins (1685-1759) fiskeværk fra
1741.39 Gunnerus var dermed den første til at navngive øresvinet
videnskabeligt i henhold til Linnés regler for klassifikation. Gun-
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nerus beskrivelse gik efterfølgende i glemmebogen, men i 1776
fulgte den danske naturforsker Otto Friedrich Müller (1730-1784)
Gunnerus ved at anerkende to Orca arter, for hvilke han dog fastholdt det samme videnskabelige navn Delphinus orca − henholdsvis Delphinus orca no. 56 (øresvin) og Delphinus orca no. 57
(spækhugger).40
I 1780 genbrugte den danske biskop og naturinteresserede Otto
Fabricius (1745-1808) navnet Delphinus tursio om en delfinart fra
Grønland – dog uden henvisning til Gunnerus.41 Den franske naturforsker Pirre Joseph Bonnaterre (1752-1804) beskrev i 1789
de franske ”grand marsouin” som værende Delphinus delphis og
gengav en kopi af Kleins afbildning fra 1741.42 Efter nærmere undersøgelse af en delfin fra den franske kanalkyst bestemte Bonnaterre dog denne delfin til at være Fabricius Delphinus tursio. En
medfølgende illustration efterlader ingen tvivl om, at der var tale
om et øresvin. Fabricius blev herigennem indtil videre krediteret
for at have navngivet øresvinet. Man kan sige, at Bonnaterre faktisk afbillede og beskrev øresvinet to gange, dels som den hyppige
Delphinus delphis, og dels som den mere sjældne nordlige Delphinus tursio.43
Den franske naturforsker Bernard Germain de Lacépède (17561825) omdøbte i 1804 arten Delphinus tursio til Delphinus nersernack. Nersernack var inspireret af det grønlandske navn Nisarnaq
for den delfinart, som Fabricius i 1780 kaldte Delphinus tursio.44
I årene frem fortsatte øresvinet i videnskabelig forstand som en
nordlig og sjælden delfin. Som sådan blev den også omtalt langs
de britiske kyster. I 1821 udkom posthumt den britiske forsker
George Montagus (1753-1815) beskrivelse af en ny delfinart fundet i 1814 ved den engelske kyst vendende mod det Irske Hav.
Der var tale om en delfin med meget slidte tænder, hvorfor den
blev navngivet truncatus, som oversat fra latin betyder afskåret.45
Helt frem til starten af 1900-tallet blev Delphinus truncatus dog
anset for at være samme art som Delphinus tursio eller i hvert fald
nært beslægtet med denne.46 I løbet af anden halvdel af 1800-tallet blev der dog gentagne gange rejst tvivl om hvorvidt Fabricius
overhovedet havde ment øresvinet, da han beskrev Delphinus tursio. Arten var aldrig blevet set ved Grønland, og det grønlandske
navn Nisarnaq betød ”det sjældne marsvin”, som er ensbetydende
med grindehval.47
I 1855 blev øresvinet placeret i sin egen slægt Tursiops, og
i 1903 foreslog den amerikanske zoolog Frederick William True
(1858-1914), at man ændrede det videnskabelige navn til det nuværende Tursiops truncatus, og derved anvendte Montagus beskrivelse fra 1821. Trues beslutning fik efterhånden almen anerkendelse.48 Tursiops tursio blev dog i adskillige år fortsat anvendt i den
videnskabelige litteratur.49

Øresvinskranium fra Aabenraa 1661. Illustration: Udsnit af tavle
23 fra Adam Olearius katalog over det Gottorpske Kunstkammer
1674

25. Kinze, C. C.: Hvidnæsen: Fra ukendt væsen til almindeligste delfin, Dyr i natur og museum, no. 1, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, 2003, p. 25-28.
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Øresvin fotograferet ved Nappedam den 13. juli 2015. Foto: Jette Egeskjold.
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Summary
“Flipper” on a visit to Denmark – Flashback to the bottlenose dolphin’s (Tursiops truncatus) presence in Danish
waters
During the summer of 2015, two bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) were observed in inner Danish waters on
several occasions and at several different localities. Before
the dolphins reached Denmark they were sighted along the
German Baltic coast in May 2015 (Weißenhäuser Strand,
Fehmarnsund). After they left Denmark they were observed
off the Polish, Russian (Kaliningrad) and Lithuanian coasts,
eventually living for several months along the Swedish east
coast. Most recently, they have returned to German Baltic
waters. Besides the two bottlenose dolphins observed in
Denmark, there were at least two other individuals in the
Baltic Sea.
	It is not known where the dolphins in the Baltic Sea
came from, but their origin is believed to be the geographically nearest population of bottlenose dolphins found along
the North Sea coast of Scotland and England.
	The 2015 sightings of bottlenose dolphins prompted us
to review their presence in Danish waters over time. The
earliest evidence derives from archaeological excavations
from the Atlantic warm period some 6000 BP and proceeds
with further osteological findings up to the 1500s.
Historical sources have revealed fluctuating occurrences
of bottlenose dolphins in Denmark since 1548. Validated
observations of the bottlenose dolphins derive from reliable historical sources such as scientific illustrations, photographs, bones and DNA. The earliest confirmed record of
the species is from June 1844, when three bottlenose dolphins were caught off Frederiksgave in the southern part of
Lillebælt. All the skulls and one postcranial skeleton from
these whales are kept at the Natural History Museum of
Denmark, the Zoological Museum in Copenhagen.
	There are historical sources for which the species validation is more uncertain – e.g. written sources such as newspaper articles containing descriptive information. In these
cases it is not known whether the description was provided
by scientists or laymen.

	Observations of bottlenose dolphins from other Baltic countries also constitute documentation for the occurrence of bottlenose dolphins in Denmark. These dolphins
have presumably entered the Baltic Sea through the Danish
Straits. For example, bottlenose dolphins were observed on
several occasions off the Polish coast – the Bay of Gdansk –
in the early 1700s. The occurrence of the dolphins in Poland
is well documented by scientific illustrations.
	Modern technology such as digital cameras and smartphones has helped to identify the bottlenose dolphins observed at several different locations in Danish waters during
the summer of 2015. In future this technology will also help
interested citizens to make photographic identifications of
whales in Danish waters which can benefit scientists in their
research on the whales’ distribution and habitats.
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hjemmesiden www.hvaler.dk. Forfatter til artikler og bøger
om danske, europæiske og sydøstasiatiske havpattedyr.
Charlotte Bie Thøstesen (f. 1980)
Cand. scient. i biologi-formidling. 2008-09 Lærer på Vardegymnasium og HF-kursus. Siden 2009 ansat på Fiskeri- og
Søfartsmuseet med formidling som sit hovedområde. Desuden engageret i museets naturhistoriske arbejde, herunder
”Beredskabet vedrørende strandede havpattedyr”
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Sælariet blev etableret på Fiskeri- og Søfartsmuseet i 1976. Efter 35 års tjeneste var det nedslidt og trængte til en omfattende renovering.
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Renovering af Sælariet og etablering af Vadehavspavillon
Nye udstillinger på Fiskeri- og Søfartsmuseet
Af Lasse Fast Jensen

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

om forskning i sælernes biologi og adfærd med fokus på hylerne og menneskelige aktiviteters indvirkning på bestanden.
I takt med, at sælbestanden gradvis fik det bedre, blev
behovet for opfostring og genudsætning af hylere mindre,
og i 1995 ophørte denne praksis på Fiskeri- og Søfartsmuseet, da bestanden klarede sig udmærket på egen hånd.1
Sælariet var motiveret af en sælbestand i kritisk tilbagegang.
De første mange år blev sælariet brugt til opfostring af forladte
sælunger for at hjælpe den trængte bestand.

Sælariets historie
Med etableringen af Sælariet på Fiskeri- og Søfartsmuseet i
1976 startede et nyt kapitel i museets historie med sælerne i
Vadehavet i centrum. Sælariet og sælerne har lige siden været
en vigtig del af museets varemærke og har i alle årene været
en væsentlig årsag for mange besøgende til at lægge vejen
forbi. Sælens betydning for Fiskeri- og Søfartsmuseet afspejles også i, at bølgen i museets logo blev suppleret med en sæl.
Etableringen af Sælariet på Fiskeri- og Søfartsmuseet var
motiveret af en sælbestand i kritisk tilbagegang og forekomsten af forladte sælunger, de såkaldte hylere. Et stigende antal
hylere blev indleveret på museet, der ikke havde de fornødne
faciliteter til at tage optimal hånd om dyrene. En overgang
blev et indendørs akvariebassin sågar taget i brug for at huse
nogle af sælerne. Det skulle der rådes bod på ved etableringen af et egentligt anlæg til sæler – Sælariet. I særlige bassiner i Sælariegården kunne man nu opfostre hylere og derefter
sætte dem ud i naturen igen, hvilket skulle være med til at
ophjælpe sælbestanden. Samtidigt dannede Sælariet rammen

113

Selvom opfostring og genudsætning af hylere kan være med
til at ophjælpe kritisk truede bestande, så indebærer det også
risici for bestanden i form af f.eks. potentiel overførsel af
sygdomme til den vilde bestand, modvirkning af den naturlige selektion og øget indavl.2 Selvom opfostringen af hylerne ophørte, er sælerne dog forblevet omdrejningspunktet
for meget af museets forskning og formidling.
Det nye Sælarie
Efter 35 års tro tjeneste var Sælariet efterhånden nedslidt
og trængte til en omfattende renovering. Det samme gjaldt
det bagvedliggende vandbehandlingsanlæg, der er en forudsætning for såvel sælernes trivsel som publikums mulighed
for at observere sælerne under vandet. Med en bevilling på
Det gamle sælarie rives ned. Kun ydervæggene fik lov til at stå tilbage.
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knap 17 millioner kroner fra Esbjerg Kommune og yderligere 1,2 millioner kroner fra Lida og Oskar Nielsens Fond
i 2011 kunne arbejdet omkring projektering, udlicitering og
renovering begynde.
Opgaven med at renovere Sælariet gik til entreprenørvirksomheden DS Semaco. Som totalentreprenør inddrog
virksomheden Dansk Vandteknologi A/S på den del, der
berørte vandbehandlingsanlægget, og Gaia-Design på den
del, som handlede om indretning og design af dekorationer i
Sælariet. I efteråret 2012 gik maskinerne i gang med at rive
det indvendige af Sælariet ned og opbygge det nye. Alt forløb indledningsvis planmæssigt, men byggeriet løb i marts
måned 2013 ind i forsinkelser på grund af streng frost, der
hindrede støbearbejdet. Den oprindeligt planlagte åbning i

Den nye væg med undervandsruder opbygges.

maj 2013 måtte derfor udskydes. Den 20. juni 2013 kunne
HKH Prins Joakim dog officielt indvie Fiskeri- og Søfartsmuseets nye Sælarie. Mens arbejdet stod på, var sælerne
flyttet til kælderen, hvor der i et stort bassin var indrettet
et midlertidigt anlæg, der gav sælerne mulighed for både at
svømme og ligge på land.
Udefra er der ved første øjekast ikke de store ændringer
at spore, da museets facade er bevaret i sin oprindelige stil.
Indvendigt er alt dog forandret. Det gamle Sælarie var kendetegnet ved sine stramme lige linjer og blå epoxy. I skarp
kontrast hertil var kongstanken bag det nye Sælarie fra starten, at det så vidt muligt skulle afspejle de naturlige forhold
som findes i Vadehavet og Nordsøområdet. Det nye Sælarie
er derfor indrettet med sandfarvede overflader, der illuderer sandbanker, faskinpæle og tidevandsrender, hvor vandet
løber fra bagkanten af Sælariet ned i bassinet. Bagvæggen

af sælariet er opbygget som små klitter, og der er plantet
marehalm i kummerne. Med det autentiske Vadehav som
baggrundskulisse er det håbet, at de besøgende spiller med
på illusionen om faktisk at befinde sig et sted i Vadehavet
sammen med sælerne.
I det gamle Sælarie kunne publikum gå hele vejen rundt
om bassinet – også bag den strandbred, som sælerne kunne
hvile på. For at give sælerne bedre mulighed for at ligge
mere uforstyrret på land er der i det nye Sælarie ikke længere mulighed for at gå hele vejen rundt om anlægget, og
strandbredden er blevet udvidet.
De to daglige fodringer af sælerne i anlægget er populære tilløbsstykker og giver mulighed for at formidle fortællingen om sælerne og deres biologi direkte til publikum.
Det gamle Sælarie var indrettet med en platform, hvorfra
sælerne blev fodret, ligesom der også kunne fodres fra bred-
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D. 20. juni 2013 kunne HKH Prins Joakim indvie det nye sælarie, hvis indretning er inspireret af forholdene i Vadehavet.

den i bassinets lavvandede ende. Det var et stort ønske at beholde muligheden for at fodre fra forskellige positioner, og
en platform er derfor etableret samme sted som i det gamle
anlæg. En gængs platform ville passe dårligt ind i Vadehavsmiljøet, og platformen er derfor udformet som en sandbanke. Af sikkerhedsmæssige årsager var det dog nødvendigt at
omkranse sandbanken med et gelænder. Under vandet fortsætter sandbanken som en søjle ned til bunden af bassinet.
Søjlen skaber variation i anlægget og gør, at publikum ikke
kan overskue hele bassinet fra samme vindue. Indretningen
indbyder derfor til at gå på opdagelse i anlægget ved de andre undervandsruder, og uventet kan sæler dukke op, f.eks.
gennem det hul, der gennembryder sandsøjlen. Det mere varierede undervandsmiljø er også godt for sælernes trivsel og
aktivering. Af og til opstår der konflikter mellem sælerne,
og i det nye Sælarie kan sælerne i højere grad søge skjul fra
andre sæler, hvis der er behov.
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Tidligere kunne det i højsæsonen være vanskeligt for
publikum at se under fodringerne pga. menneskemængden,
og det fik af og til nogen til at stille sig op på kanten af
muren med fare for at falde ned. For at give så mange som
muligt en god oplevelse ved fodringerne er dækket over Sælariegården udvidet, og der er bygget en tribune, der giver
publikum bedre mulighed for at følge med under fodringen.
Der er også skabt et nyt indslag i de daglige fodringer i form
af en vægt, der ligger skjult nede i strandbredden. Sælerne
lokkes op på vægten, og det formidles til publikum, hvordan
sælerne svinger i vægt i takt med årstidernes skiften. Samtidig giver det museets personale mulighed for at følge med
i, om nogle af sælerne taber sig mere end de burde, hvilket
kan være tegn på sygdom.
Indkigget til sælerne under vandet er en stor del af oplevelsen af dyrene og deres adfærd. I det nye Sælarie er væggen med undervandsruderne opdelt i to sektioner. I den ene

sektion er der store rektangulære ruder, der giver et frit indkig i anlægget, mens der i den anden del indbydes til at gå
på opdagelse i de forskelligartede undervandsruder, hvoraf
flere er i børnehøjde. Denne sektion af undervandsruder befinder sig i et nyt udstillingsrum, der er opført i Sælariegården. Her kommer en stor del af rummets lys fra undervandsruderne og giver derfor sammen med de sorte lameller på
vægge og loft en undervandstemning, der indbyder til ro og
fordybelse. I udstillingsrummet er formidlingen af Vadehavets sæler, deres liv og biologi i fokus. Her vises film om
den spættede sæl og gråsælen, hvordan deres liv udspiller
sig både over og under vandet og udviklingen af bestandene.
Filmene er produceret af museet i samarbejde med fotograf
Casper Tybjerg og optaget i Vadehavet. I loftet svæver et
skelet fra en gråsæl og i billeder og afstøbninger af kranier
vises gråsælens og den spættede sæls forskelligartede udseende og biologi. Et hav af smukke nærbilleder af sæler
fortæller historien om sælernes biologi og livscyklus.
Kigget ind i sælernes undervandsverden fascinerer både store og
små.

I den nye udstilling i tilknytning til sælariet formidles sælernes liv
og biologi gennem tekster, billeder, film og interaktive spil.

For børnene er der udviklet et digitalt læringsspil – Gry
og Vitus – som er opkaldt efter spillets to hovedpersoner
hhv. gråsælen Gry og den spættede sæl Vitus. At navnene
referer til de to arters latinske navne, nemlig Halichoerus
grypus (Gry) og Phoca vitulina (Vitus) er det nok de færreste, der opdager. Læringsspillet kan hentes gratis i App
Store og Google Play, og i udstillingen kan det spilles på en
opstillet iPad. Formålet med spillet er, at børnene leger sig
til viden om sælernes liv og biologi.
En stor del af renoveringsarbejdet er foregået bag facaderne, hvor publikum normalt ikke har adgang. Et helt nyt
vandbehandlingsanlæg er blevet installeret for at sikre, at
vandet altid er rent og frit for partikler og farvestoffer, der
kan hindre indkigget gennem undervandsruderne. Det nye
vandbehandlingsanlæg er udformet med tanke på energieffektivisering, så strømforbruget reduceres. Der er også tilføjet en ny foderfryser med adgang ude fra på bagsiden af
Sælariet, hvilket sparer akvariepersonalet for meget manuelt
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Gennem spillet ”Gry og Vitus” leger børnene sig til viden om
sælernes biologi.

arbejde med at bære på foderet. Endelig er der etableret et
mindre laboratorie i baglandet, der er indrettet med arbejdsborde, laboratorieskabe og vask samt forsyning med vand
fra akvariets karantæneanlæg. Laboratoriet giver mulighed
for at gennemføre forskningsprojekter med forskellige fisk
og invertebrater, blandt andet orm og krebsdyr. Her studeres
bl.a. organismernes genetiske tilpasninger til f.eks. saltholdighed og temperatur.
Vadehavspavillon
Den 23. juni 2014 åbnede Fiskeri- og Søfartsmuseet officielt
sin nyeste knopskydning med indvielsen af en Vadehavspavillon. Med Vadehavspavillonen ønskede museet at øge sin
formidling om Vadehavet og dets dyreliv med særlig fokus
på fuglene og økosystemet. Vadehavet rummer en enorm
biodiversitet, hvilket ved første øjekast kan være svært at
forstå, da størstedelen ligger nedgravet i selve vaden. Udpegelsen af Vadehavet som Danmarks største Nationalpark og
tillige som UNESCO verdensarv understreger dog, at Vadehavet rummer nogle helt enestående naturrigdomme.
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Byggeriet var muliggjort ved støtte fra A.P. Møller Fonden (8 millioner kr.), Det Obelske Familiefond (1 million
kr.), Esbjerg Fonden (1 million kr.), Lida og Oskar Nielsens
Fond (600.000 kr.) og Claus Sørensens Fond (400.000 kr.).
Som totalentreprenør for byggeriet stod entreprenørvirksomheden K.G. Hansen & Sønner med Pangea Rocks som
underleverandør på dekoration af anlægget og Dansk Vandteknologi A/S som underleverandør af vandbehandlingsanlæg. Vadehavspavillonen er opført i to plan, der nederst er
opført i røde mursten og beton og øverst i glas i både sider
og tag. På den måde er pavillonen bedst muligt forsøgt integreret i museets eksisterende arkitektur. Som garant for
dette stod arkitektfirmaet C.F. Møller, der i 1996 blev udvalgt til at sikre hensynet til museets eksisterende arkitektur
ved fremtidige knopskydninger.3
I Vadehavspavillonen finder man et fugleanlæg, der
strækker sig over begge etager med vade og forland på øverste niveau og undervandsmiljø på det nedre niveau. Her kan
man studere noget af Vadehavets fugleliv på helt nært hold,
når klyder fejer efter føde i det lave vand, og edderfuglene
dykker efter muslinger i det mere end to meter dybe bassin.
Nederste plan af Vadehavspavillonen tager form.

Museets nye Vadehavspavillon, der blev indviet d. 23. juni 2014 rummer på øverste etage et fugleanlæg med nogle af vadehavets fugle.

De store undervandsruder i pavillonens nedre niveau tilbyder som det eneste sted i landet et kig ind i edderfuglenes
undervandsverden og deres adfærd i forbindelse med fødesøgning. Fuglene er en vigtig og iøjnefaldende del af Vadehavets dyreliv, og hvert år lægger i omegnen af 12 millioner
trækfugle vejen forbi Vadehavet for at fylde depoterne op
under deres færd mellem yngleområderne i nord og overvintringspladserne længere sydpå. Vadehavets mylder af
snegle, muslinger og krebsdyr gør området til et overdådigt
spisekammer for fuglene.
Fugleanlægget er indrettet og dekoreret med et ønske
om at skabe et naturligt vadehavsmiljø. Områder af bassinet
er således med ganske lavt vand, hvor f.eks. vadefuglene
kan søge efter føde, og flere steder i anlægget er der plantet
bl.a. spartinagræs, der er udbredt i Vadehavet. Faskinpæle
og sandflader bringer yderligere referencer til det autentiske Vadehav, der ligesom ved Sælariet udnyttes som baggrundskulisse takket være museets beliggenhed på tærsklen
til Vadehavet.

Fødekæden i Vadehavet er det centrale tema i Vadehavspavillonens udstillingslokale, der gemmer sig under fugleanlægget i niveau med Sælariegården. Langs den ene væg i
udstillingslokalet er der en 11 meter lang animeret projektion
af Vadehavet. Her vises nogle af de dyr, der lever i Vadehavet,
deres adfærd og hvad de spiser. Man kan bl.a. se strandskader, der leder efter sandorm og hjertemuslinger i havbunden,
klyder, der med fejende bevægelser filtrerer dyndsnegle,
spættede sæler, der fanger fladfisk og meget mere. Animationen viser også, hvordan tidevandet påvirker dyrelivet i Vadehavet. Væggen er interaktiv, og dyrene reagerer derfor på
publikums bevægelser. Strandskaderne skræmmes op fra den
faskinpæl, de hviler på, multerne svømmer væk, og fladfisken skræmmes op fra havbunden, hvor den lå skjult. Animationen må ikke forveksles med en film. I stedet er den bygget
op på samme måde, som man i dag laver computerspil, hvor
positionen af hvert dyr i princippet er tilfældig. I praksis har
det dog været nødvendigt at definere nogle regler for, hvor og
hvordan de enkelte dyr må færdes i animationen for at undgå,
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at f.eks. strandskaden går rundt på havets bund og søger føde
ved højvande, eller sælerne svømmer steder, hvor der ikke er
vand. Målet er, at væggen hele tiden ændrer udtryk, og publikum ikke oplever mange gentagelser.
Midt i lokalet står en montre indeholdende to modeller i
skalaen 1:100 af henholdsvis en slikkrebs og stor dyndsnegl.
Modellerne har fået en fremtrædende plads og det med god
grund. Håbet er, at publikum vil tage sig tid til at nærstudere
de mange små detaljer på modellerne, der er mesterligt udført af modelbyggeren Esben Horn fra firmaet 10 Tons. Han
har specialiseret sig i at frembringe videnskabeligt korrekte
modeller af dyr og planter, hvor skanningsbilleder og videnskabelige illustrationer og beskrivelser tages i brug for at
sikre, at selv de allermindste detaljer, såsom antallet af hår
på benene, er korrekt gengivet.
I udstillingen finder man også akvarier med nogle af de
hjemmehørende fisk og muslinger, men også nogle af de
nye arter, kaldet invasive, der er ankommet til Vadehavet
med skibes ballastvand eller sågar indslæbt bevidst. SidstI Vadehavspavillonen kan typiske vadehavsfugle som f.eks. gravand, edderfugl, bramgås og klyder opleves på tætteste hold.
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nævnte er stillehavsøsters et eksempel på. Stillehavsøsters
stammer oprindelig fra Japan og Sydøstasien, hvor den lever i tidevandszonen og lavvandede områder uden for tidevandszonen. Da bestanden af europæisk østers i Vadehavet
i starten af 1940'erne uddøde pga. overfiskeri og sygdom,
begyndte man at importere stillehavsøsters til akvakultur.
Den omfattende import af stillehavsøsters foregik ud fra den
forventning, at arten ikke ville være i stand til at etablere
selvreproducerende bestande i naturen på grund af det køligere klima. Dette viste sig dog ikke at holde stik, og i dag er
stillehavsøsters vidt udbredt og talrig i hele Vadehavet. Bekymringen er bl.a., at stillehavsøsters skal udkonkurrere den
hjemmehørende blåmusling, hvilket vil have katastrofale
følger for edderfuglebestanden, da edderfuglen er afhængig
af Vadehavets mængder af blåmuslinger og ikke er i stand
til at udnytte stillehavsøsters som fødekilde. Disse økologiske sammenhænge formidles i Vadehavspavillonen ved bl.a.
fugleanlægget, akvarierne og desuden i et af de i alt fem
iPad spil, der er monteret ved udstillingsrummets endevæg.
Spillene benytter ligesom spillene om sælerne Gry og Vitus
legen som vej til indlæring for især de yngste.
Ved første blik er udstillingen med de fåtallige plancher
relativt tekst-fattig. Dette er et bevidst valg, da målet er, at
en stor del af den information, gæsterne suger til sig, sker
gennem oplevelse frem for læsning. Tekster til fordybelse
er dog ikke udeladt, de er bare i stedet placeret i den store
touch skærm, der findes mellem iPad spillene ved rummets
endevæg. Her kan den videbegærlige bladre igennem tekster, der fortæller mere detaljeret om Vadehavets dyreliv og
økologiske interaktioner.
Med alt det nye måtte museet også sige farvel til noget af det gamle. Minkanlægget, der gennem mange år har
været en del af sælariegården måtte nedlægges for at skabe
plads til nedgangen fra dækket ved fugleanlægget. Samtidigt er gården generelt blevet smallere for at give plads til
udstillingsrummet ved Sælariet. Med placeringen af bænke
og plantekummer i den åbne Sælariegård er det håbet, at
publikum vil tage den i brug som et hvilested mellem oplevelserne. For at skabe plads til en elevator, der tager barnevogne og kørestolsbrugere ned i Sælariegården, måtte kar-

peakvariet ved den gamle trappe sløjfes. Som kompensation
for den mistede formidlingsplatform opførtes med støtte fra
Blue Water Fonden i stedet et formidlingsbassin i Sælariegården. Ved bassinet kan formidlerne fortælle om dyrene i
vandet i øjenhøjde med publikum, og bassinet kan benyttes
til at sætte fokus på særlige naturfænomener – f.eks. stenbiderens gydevandring som forårsbebuder.

Summary
Renovation of the sealarium and establishment of the Wadden Sea pavilion. New displays at the Fisheries and Maritime Museum
Right from the beginning, the animal life in the Wadden Sea
and the North Sea has been the central point for many of
the Fisheries and Maritime Museum’s research and presentation activities. With the addition of the sealarium in 1976,
the seals assumed in earnest a central position in the Museum’s work and trademark. After many years of service,
the sealarium needed a comprehensive renovation, and in
June 2013 the Museum was able to commission the new
sealarium, where the Wadden Sea was the inspiration for
the design. The sealarium was thus built as a Wadden Sea
environment with sandbanks, tidal channels, fascines and
dunes. The authentic Wadden Sea as setting gives the visitor
the illusion of being with the seals out in the actual Wadden
Sea. An associated exhibition tells about the Wadden Sea’s
seals, their life and biology.
	The latest addition, a Wadden Sea pavilion, opened to
guests in 2014. The pavilion houses a bird section, where
wading birds and ducks can be viewed both above and under
water. The associated display focusing on the Wadden Sea’s
ecosystem invites visitors to go on a tour of discovery at the
11 metre-long interactive wall, 1:100 models of some of the
Wadden Sea’s hidden animal life and aquariums with both
native and invasive species of fish and invertebrates from the
Wadden Sea.
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Udstillingen ”Livet i Vadehavet” formidler gennem billeder, interaktive spil, modeller og akvarier vadehavets mangfoldige liv og
fødekæde.
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Arne Sørensen fodrer sælerne. Sælariet blev etableret i 1976, og de daglige sælfodringer var populære hos publikum lige fra begyndelsen.
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”Vandmænd, dem laver vi selv”

Akvariemester Arne Sørensen om 40 år på Fiskeri- og Søfartsmuseet
Af Ida Christine Jørgensen

D. 28. februar 2015 tog Fiskeri- og Søfartsmuseet afsked
med akvariemester og tro medarbejder gennem 40 år, Arne
Sørensen, der valgte at takke af og nyde sit otium efter et
langt og begivenhedsrigt arbejdsliv. Et arbejdsliv fuld af
succeser, udfordringer, stor arbejdsglæde og mange anekdoter, der i denne artikel er samlet til et portræt af en ildsjæl.
Artiklen bygger på et interview lavet i januar 2015.
Fra militærnægter til akvariemester
1. april 1970 begyndte Arne Sørensen på Fiskeri- og Søfartsmuseet. 18 måneder blev det til som militærnægter, og
selv om han var glad for arbejdet, drømte han alligevel om
at komme ud og tjene nogle penge. ”Jeg var jo nyuddannet
elektriker,” fortæller Arne. Men kort tid efter at han havde
taget afsked med museet, blev han tilbudt en stilling som
akvarieassistent. ”Det tog jeg imod, og så har jeg faktisk været her siden. Det må have været i slutningen af 1971,” siger
Arne og tilføjer: ”Det var jo en hel ny verden for mig. Jeg
var vokset op i håndværkerkredse.”
Arne fik da også brug for sin håndværksmæssige uddannelse, for i akvariet var det medarbejderne selv, der stod for
små reparationer af teknik, pumper og lys. Men viden om
akvariets beboere var naturligvis også en nødvendighed. ”Jeg
blev sendt på marinbiologiske kurser både i Helsingør og i
Frederikshavn,” beretter han. ”Jeg har også været på kurser i
fiskesygdomme.” Dertil kom praktikperioder i Kiel, Holland
og på Helgoland. Hver gang en ny situation meldte sig i akvariet, måtte Arne samle viden, hvor han kunne. ”Med min baggrund har det helt klart været op ad bakke. Det havde jo nok
været noget nemmere hvis jeg havde været uddannet biolog.”

Arbejdet med hylere
I midten af 1970’erne blev spættet sæl fredet i Danmark.
Bestanden var efterhånden blevet meget lille efter mange år
med intensiv jagt for at beskytte fiskeriet. I den forbindelse
begyndte museet at tage hylere ind, altså sælunger, der af
den ene eller den anden grund er blevet efterladt af deres
mor. Med kun to voksne sæler svømmende rundt i akvariet,
havde Arne og hans kolleger ikke stor erfaring med at passe
sælunger, men det fik de. ”De var jo helt vildt søde,” siger
Arne, der husker, hvordan de bar rundt på sælungerne som
små børn. Men at opfostre en sæl er ikke lige til. ”De skulle
have hakket sild. Mælk kan de ikke tåle, for sæler er laktoseintolerante, ligesom nogle mennesker er,” forklarer Arne.
”Der er ikke laktose i sælmoderens mælk.”
Den viden, som Arne tilegnede sig i forbindelse med arbejdet med hylerne, kom for en stor del fra Holland, hvor
han var i praktik for at lære om sælunger og deres næring.
”50 % af sælungerne dør den første vinter,” fortæller Arne.
”Efter tre måneder forlader moderen dem. I de tre måneder
har de taget op til 800 gram på om dagen. Det er ligesom
en madpakke. Herefter skal de klare sig selv.” Det er barske
realiteter, men virkeligheden for en sælunge er endnu mere
vanskelig, og det står klart, da Arne fortsætter: ”En sælmor
lærer ikke sin unge at jage, og på den måde adskiller den
sig afgørende fra andre havpattedyr. Sælungen begynder at
jage på instinkt.”
På et tidspunkt måtte Arne og hans kolleger dog sande,
at der var en grænse for, hvor mange hylere de kunne hjælpe: ”På et tidspunkt havde vi 15 på én gang. De lå i en stor
bunke oveni hinanden. Til sidst tog vi kun fem-seks ind hvert
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år, for vi var ved at drukne i arbejde.” Til sidst holdt man
op med at genudsætte sælerne, og da stoppede arbejdet med
at opfostre hylere helt naturligt. Det var hårdt for både Arne
og hans kolleger, men også for de folk, der fandt de forladte
sælunger, og det kan Arne sagtens forstå: ”De er simpelthen
så søde, og de ligger og klager sig. De har en helt speciel
klagende lyd, det er derfor de hedder hylere.”
Da sæler var sjældne. Sælariet bygges til
Før sælariet blev bygget til, gik de første to sæler i akvariet.
”De gik selvfølgelig særskilt, men i det samme vand (som
fiskene red.). Jeg kan ikke forstå vi dengang kunne komme
i tanke om det. Det forurenede jo helt vildt.” At bygge et
sælarium og have sæler gående var tænkt som et trækplaster,
Arne Sørensen fotograferet i 1999.
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og det blev det. Da sælariet blev bygget i 1976 var de spættede sæler netop blevet fredet i Danmark, og det var som
sådan ikke et dyr, man stødte på ofte i den danske natur. De
var desuden meget mere sky end de sæler, man møder i dag.
Dengang havde museet tre spættede sæler, og det tog noget tid, før de havde vænnet sig til deres nye faciliteter. ”Der
var en 80 cm høj mur rundt om sælariet,” husker Arne. ”Men
hver morgen når vi kom, lå der en sæl foran døren ind til
akvariet. Den ville simpelthen ikke være ude i alt det vand,
så når vi kom om morgenen, måtte vi jage den ind i det store
bassin igen.” Det tog dog kun nogle uger for sælerne at vænne sig til sælariet, og det hele endte som en stor succes, da
museets besøgstal steg med 60.000, efter sælariet var bygget.
Eksperter i sælfodring
Arbejdet med hylerne gav Arne og hans kolleger erfaringer,
der gjorde dem i stand til at hjælpe andre institutioner: ”Vi
tog de såkaldte efterhylere ind – altså unge sæler, der om
efteråret var blevet syge, fordi de ikke rigtig var kommet i
gang med selv at fange fisk.” Når de unge sæler har ligget så
længe uden mad, føler de ingen naturlig sult og skal derfor
tvangsfodres for at blive raske. ”Ja, vi var såmænd blevet
specialister i at tvangsfodre sådanne sæler, selvom det indimellem var med livet som indsats. De var jo helt vildt sure,
så de bed jo alt og alle, der kom i nærheden af dem.” Flere
af Arnes kolleger blev bidt og kom alvorligt til skade, mens
Arne heldigvis slap med overfladiske skrammer. Men arbejdet gav resultater: ”Efter en to-tre dage på den måde var
jagtinstinktet tilbage igen, og når den så selv havde fanget
en fisk, som vi havde smidt ud til den, så begyndte den også
at forsøge på at spise den. På den måde fodrede vi en masse
unge sæler op.”
Rygtet om eksperterne fra Esbjerg spredte sig: ”Denne
succesfulde tvangsfodring havde man også engang hørt om
oppe i Jyllands Mini Zoo. Her havde man et par pelssæler,
som man ønskede, at vi skulle komme op og tvangsfodre.
Pelssæler minder en del om søløver – de er meget adrætte på
land og kan blandt andet gå på lufferne. Vi mente dog, at vi
sagtens kunne klare det. De viste sig dog at være meget stærke, så det kneb faktisk at holde dem fast – deres hals var bare

varslet storm. Jeg kom ikke hjem før tre uger senere,” griner
Arne og uddyber. ”Først lå vi i otte-ni dage og fangede ingenting. Stemningen ombord blev mere og mere trykket. Så
kom den storm, og vi sejlede ind til Holland. Her lå vi i trefire dage. Så skulle vi ud og fiske igen, men vi fangede stadig
ikke noget. Så vi kom hjem efter tre uger med ingenting.”
Arne husker også hvordan en tur til Limfjorden nær var
gået galt for ham selv og en kollega, da de havde fået et hyttefad med hajer til museet, som de skulle ud og hente i en
lille robåd: ” Da vi havde fået hyttefadet på slæb og lige var
kommet rundt om en pynt, kæntrede vi lige med ét. Da jeg
kom op til overfladen, så jeg, at jollen havde rettet sig selv
op igen, men én af åregaflerne var gået igennem Christians
Museets første sejlende kutter hed oprindeligt S 49 DANA, men
omdøbtes i 1971 til E 1 CLAUS SØRENSEN. Den afløstes i 1978
af den nuværende kutter E 1.

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

én stor muskel. Vi var også bange, for de havde altså nogle
lange tænder.” Med et stykke gummislange på tommelfingeren som den eneste beskyttelse åbnede de gabet på sælerne.
Arne og hans kolleger snakkede siden tit om, hvor heldigt
det havde været, at de var sluppet med alle lemmer i behold.
Dæksmatros på E 1 CLAUS SØRENSEN
”Det var en plage for mig. Jeg kunne blive søsyg selv når
kutteren lå tøjret til kajen. Bare lugten af dieselolie, gammelt havtøj og tjære fik min mave til at køre,” fortæller
Arne om sit arbejde som dæksmatros på museets kutter
E 1 CLAUS SØRENSEN. ”Dengang i 70’erne blev den lejet ud ofte i løbet af sommeren. Meget mere end den gør nu,”
husker Arne. ”I mange uger var den lejet ud to-tre dage om
ugen til gymnasieklasser og lejrskoler og den slags.”
Kutteren blev også benyttet til at indsamle fisk, og her
deltog Arne også. ”Vi skulle engang ud og indsamle fisk. Det
var lige i tobissæsonen. Men så ville skæbnen, at der blev
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ene bukseben, så han hang fast med det ene ben opad og
resten af kroppen under vand. Jeg måtte så svømme hen og
hjælpe til, men det tog da noget tid for mig at få hans bukseben revet så meget i stykker, så han kunne komme fri. Det
lykkedes dog heldigvis til sidst, så da Christian endelig fik
hovedet oven vande igen, prustede og spyttede han ligesom
en gammel sæl. Med møje og besvær kom vi da også op i
båden igen, så vi kunne padle ind til kajen. Her sad der et
par gamle fiskere og bødede deres garn – de kiggede noget
efter os, mens de bappede på deres piber. De har sikkert haft
noget at snakke om, da vi var sejlet videre.”
Sepiablæksprutterne
”Vi fik på et tidspunkt tilbudt nogle æg af sepiablæksprutte,”
svarer Arne på spørgsmålet om, hvad der har været noget af
det største, han har oplevet i sit arbejdsliv ud over arbejdet
med hylerne. ”Jeg syntes det var helt vildt spændende, og
det lykkedes sammen med en pige vi havde i praktik dengang, og som var uddannet dyrlæge, at yngle med blæksprutterne.” Men udfordringen ved at yngle med sepiablæksprutter er, at de er meget aggressive. Der kan kun gå én
Flytning af fisk fra det gamle saltvandsakvarium forud for ombygningen i 2001/2002. Fra venstre ses Arne Sørensen, René Mærsk
og Michael Frandsen.

Thyge Jensen og Arne Sørensen, april 2002, under ombygningen
af Saltvandsakvariet.

han sammen med flere hunner. Hannerne måtte altså skilles
fra, og Arne måtte blive ekspert i at se forskel på han- og
hunblæksprutter. ”Hannerne er normalt lidt større end hunnerne, men ikke altid. De er også mere farvestrålende, men
heller ikke altid.” For at blive klogere på kønnet på blæksprutterne iagttog Arne og hans praktikant hver morgen sepiablæksprutterne. Når de fik øje på et individ, der kunne
ligne en han, fangede de den, slog den ihjel og klippede den
op. ”Så kunne vi se om den havde ovarier (æggestokke) eller testikler i bughulen. Det blev vi simpelthen så dygtige til,
at vi kunne sortere dem.” Projektet lykkedes og Arne blev
sammen med sine kolleger den første til at yngle med sepiablæksprutter i Danmark. På grund af pladsmangel blev
sepiablæksprutterne dog nedprioriteret, da det nye akvarium
blev bygget i 2002. ”De kræver altså en bundflade,” forklarer Arne og fortsætter: ”De kan heller ikke rigtig lide hinanden, så man skal have et akvarium, der er minimum 1½
gange 1½ meter på bunden.”
Den lærenemme blæksprutte
I stedet for sepiablæksprutterne fik museet en anden type
blæksprutte i akvariet, som Arne kan fortælle om: ”Nu har
vi en af de sydeuropæiske, ottearmede octopus gående – ja,
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faktisk en der er tre år gammel, hvilket er helt usædvanligt
i fangenskab.” Den ottearmede blæksprutte bliver typisk to
år i fangenskab, hvorfor akvariet allerede har fundet dens
afløser. ”Det er vigtigt for os at have disse blæksprutter, for
børnene ved jo, at vi har dem og vil gerne se dem. Den vi
har nu, kan jo nogle kunster,” fortæller Arne og fortsætter:
”Hvis for eksempel den får et syltetøjsglas med en krabbe i,
så kan den selv skrue låget af. Det tager faktisk kun en uges
tid at lære en blæksprutte den slags. Det ser helt vildt sjovt
ud, når den sidder der og skruer og skruer.”
”Vandmænd, dem laver vi selv.”
På museet bliver der i dag ikke længere avlet sepiablæksprutter, men andre arter formerer sig fortsat i akvarierne.
Blandt andet udklækkes rokke- og hajæg. Vandmænd bliver også til flere i akvariet, men de kræver dog en del mere
hjælp end andre dyr: ”Når en vandmand formerer sig, kan
æg og sæd sætte sig til en polyp på havbunden, og der kan
den faktisk sidde i flere år. Når den mener, at den er klar
til at formere sig, så lagdeler den sig og afskyder en lille
vandmand,” fortæller Arne og beretter om museets måde at
Udveksling af dyr med andre zoologiske anlæg indgår også i
arbejdet omkring Sælariet. Her er det sælen Ole, som i en særlig
kasse flyttede fra sælariet i 2003.

I 1970’erne var ølpauser stadig en fast del af dagliglivet på en
arbejdsplads som Fiskeri- og Søfartsmuseet.

producere vandmænd på, hvilket viser sig ikke at være så
lige til: ”Det, vi gør her i huset, er, at vi tager sådan en sten,
hvorpå der sidder nogle af disse polypper, og så putter vi
den i køleskab i op til et par måneder – altså uden nogen
form for foder, men bare i vand. Så tror de, det er vinter.
Når vi tager dem ud igen, og temperaturen stiger, så tror
de, at det er forår.” Men for vandmandspolypperne er dette
kunstige årstidsskift ikke nok. ”Vi giver dem et par dråber
kaliumiodid ned i vandet. Det får dem til at afskyde en hel
masse små vandmænd.” Vandmændene kan kun akkurat
ses med det blotte øje, og de kræver helt særligt foder. ”De
skal have nyudklækkede artiner, der er småbitte krebsdyr og
disse artiner skal være beriget med nogle specielle fedtsyrer.
Er de ikke det, vokser vandmanden helt forkert.” Andre arter
har Arne og kollegerne også forsøgt at avle med, men det er
ikke alt, der har været en ligeså stor succes som sepiablæksprutterne og vandmændene.
Arbejdskultur og militærnægtere
Om arbejdskulturen på museet tilbage i 70’erne husker
Arne: ”Det var næsten alle sammen unge mennesker, så der
var masser af fest og ballade. Og dengang var det almindeligt, at man mødtes til en øl kl. 11.” Til spørgsmålet om ar-
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rådne dyr,” fortsætter Arne. ”Han stank jo helt vildt, og vi
ville ikke have ham ind i frokoststuen. Men det var han fuldstændig ligeglad med. Der er jo nogen, der bare kan tage
sådan noget,” slutter Arne af med en vis respekt i stemmen.

Til sin 50 års fødselsdag fik Arne Sørensen sit helt eget ”akvarium” i gave.

bejdskulturen dengang havde betydning for arbejdsglæden,
svarer Arne bekræftende, men han mener også, det spillede
ind at alle var bidt af deres arbejde.
Museet tog dengang mange militærnægtere, og nogle
var mere villige til at arbejde end andre. Arne husker særligt
en militærnægter, der ikke syntes at tage arbejdet så højtideligt: Under fiskeriudstillingen går der en lang gang, og
her var han sat til at male. ”Men det gad han ikke,” fortæller
Arne. ”Så han havde slæbt en madras med derned, og så sad
han og røg en ordentlig pot hash dernede.” Det gik heller
ikke hverken værre eller bedre, end at militærnægteren faldt
i søvn og først vågnede om aftenen, da museet var lukket.
”Det var jo helt mørkt, og han havde ikke nogen lommelygte, så det må have været ret traumatisk for ham,” siger Arne.
”Han fik jo startet tyverialarmerne og politiet kom. Og direktøren Hjorth Rasmussen måtte ud og genkende ham.”
Heldigvis var det ikke alle militærnægtere, der skabte så
store problemer. Andre var til stor gavn for museet. ”Vi havde en, der var her under den første store sældød i slutningen
af firserne. Han hjalp til med at samle de døde sæler ind.
Jeg tror han samlede omkring 400,” beretter Arne. ”Han
var bare ikke en pivskid. Han rodede rundt med alle de der
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Tyve på kontoret og dueunger på skrivebordet
– anekdoter fra museet
Fra de 40 år, Arne har arbejdet på museet, har han mange sjove historier og anekdoter, men han husker særligt én episode:
Da Horst Meesenburg og Svend Tougaard i museets tidlige
år delte kontor, var der altid et forfærdeligt rod. ”Engang
havde vi haft indbrud, så jeg blev tilkaldt til midt om natten
for at gå en tur rundt med en politibetjent for at se, hvor tyvene havde været. Da vi kom ind på de førnævnte biologers
kontor, sagde politibetjenten: ”Her har tyvene i hvert fald
været” Jeg måtte dog forklare ham, at sådan så der altid ud.”
Det var da også dette rod, der lå til grund for en anden
historie, som Arne kan fortælle: ”Meesenburg kunne også
godt lide at spise dueunger, så engang havde han lavet en
aftale med én af de militærnægtere, som vi havde ansat, om
at levere nogle stykker. Denne militærnægter havde nemlig
I 2013 fik Arne Sørensen tildelt Dronningens fortjenstmedalje i
sølv som en anerkendelse af sine 40 år på museet.

brevduer som hobby. En dag kom militærnægteren så til
mig med en indkøbspose med ét eller andet i. Han spurgte,
om jeg ikke lige kunne give den til Meesenburg.” Arne, der
ikke vidste hvad der var i posen, lagde den bare på Meesenburgs skrivebord. Meesenburg lagde ikke mærke til posen
og dyngede bare bunker af papirer ovenpå. Efter nogle uger
begyndte det at lugte, men det tænkte Tougaard og Meesenburg ikke videre over. ”Efter en fem-seks uger løb Meesenburg en dag på militærnægteren, som spurgte, om han havde
fået spist duerne. Meesenburg mente ikke at have fået nogle
duer, og det var først, da militærnægteren fortalte, at han
havde afleveret dem til mig, og Meesenburg havde fået fat i
mig, at jeg kunne gå med ham over og finde posen frem på
hans skrivebord. Det var virkelig ulækkert, og så var det jo
ikke så sært, at det lugtede derinde.”
40 år på museet
Alt i alt kan Arne se tilbage på 40 spændende år på museet.
Han fortrød aldrig, at han ikke blev indenfor elektrikerfaget.
”Hvis jeg endelig skal sige noget, så har de sidste 10-15
år ikke været så spændende som de første mange år.” Da
akvarieteknikken blev computerstyret blev Arnes opgaver
anderledes. Med ombygningen af akvariet i 2002 overtog
Arne ansvaret for al teknik i huset: ”Jeg tror, der er mere end
50 enheder, der kan sende en SMS-alarm til mig. Derudover
er der jo også tyveri- og brandalarmer. Alle disse forskellige
alarmer tikker jo ind døgnet rundt – også hjemme i privaten.” Det var arbejdet med dyrene, der trak, mere end det var
den daglige tekniske drift, som også involverede stoppede
toiletter og dryppende vandhaner.
Gennem de 40 år på museet fyldte arbejdet med hylerne
meget. Selv om pionerarbejdet med sepiablæksprutterne,
udfordringerne på kutteren E 1, tvangsfodringen af Jyllands
Mini Zoos pelssæler og træningen af den ottearmede blæksprutte også var uforglemmelige minder fra et langt arbejdsliv, fyldte de små sælunger ikke kun Arnes arbejdstid. De
fik lov at komme med hjem og gå i en hundegård, og Arne
valgte at flytte tættere på museet for lettere at kunne komme
ned og fodre de sæler, der ikke fulgte med hjem. Et arbejde,
der helt tilfældigt kom i stand efter en periode som militær-

Arne Sørensen og akvarietekniker René Mærsk arbejdede sammen
i de sidste 20 år af Arnes lange karriere på museet. Foto fra 2013.

nægter, viste sig at blive et kald. ”Personligt gik jeg helt vildt
op i det, for arbejdet med dyr var noget, det passede mig
godt. Vi var bidt af vores arbejde. En flok ildsjæle.”
Summary
“Jellyfish – we make them ourselves”. Aquarium manager
Arne Sørensen on 40 years at the Fisheries and Maritime
Museum
	On 28 February 2015, the Fisheries and Maritime Museum said farewell to its aquarium manager and loyal employee of 40 years, Arne Sørensen, who decided to resign and
enjoy his retirement after a long and eventful working life – a
working life full of challenges, successes, a high level of job
satisfaction and numerous anecdotes which are gathered in
this article for a portrait of a person with true commitment.
The article is based on an interview in January 2015.
Ida Christine Jørgensen (f. 1989)
Historiker, cand. mag. fra Københavns Universitet 2014.
Marinarkæologistuderende ved Syddansk Universitet i Esbjerg og videnskabelig medarbejder ved Fiskeri- og Søfartsmuseet fra 2014.
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Deltagere i Vadehavsforeningens 50-års jubilæum former tallet 50 på stranden ved Holwerd aan Zee. Venligst udlånt af Den hollandske
Vadehavsforening.
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Vadehavsforeningen fylder rundt
Af Charlotte Jensen

Den 15. juni 1965 bringer den hollandske avis de Telegraf
et læserbrev, der kritiserer den hollandske regerings aktuelle planer om at inddige en del af Vadehavet. Indlægget,
der er skrevet af den kun 16-årige Kees Wevers, kalder til
kamp for beskyttelsen af Vadehavets naturværdier og opfordrer til skabelsen af en forening, der kan påtage sig denne
opgave. Dette bliver starten på Den Hollandske Vadehavsforening, der i efteråret 2015 kunne fejre sit 50-års jubilæum. I anledning af jubilæet er Kees Wevers historie blevet
genfortalt flere gange i de hollandske medier, men på trods
af det trilaterale samarbejde om Vadehavets forvaltning
er festlighederne gået mere eller mindre upåagtet hen
i Danmark. Dette vil jeg i denne artikel forsøge at råde
bod på ved kort at fortælle lidt om Vadehavsforeningens
oprindelse, dens idegrundlag og arbejde, herunder hvilken
betydning foreningen har haft for beskyttelsen af det danske
vadehavsområde.1
Kees Wevers – en dreng gør oprør
Torsdag den 10. juni 1965 skriver den hollandske avis De
Telegraf, at den frisiske provinsregering planlægger et storstilet inddigningsprojekt ved øen Ameland. Ifølge avisen
vil provinsen med støtte fra den hollandske stat bygge to
dæmninger, der skal forbinde øen med fastlandet for derved
at forbedre adgangsvejene til øen og skabe en bedre digesikkerhed. Projektet, der omtales som projekt Grote Waddenplan, betyder, at cirka 14.000 hektar af Vadehavet kan inddæmmes. Heraf skal cirka 5.000 hektar ifølge planen bruges
til nyt landbrugsjord, mens et nyt ”unikt naturområde” bestående af skovarealer skal etableres i resten. Formålet er at

skabe et storstilet rekreationsområde, der kan trække turister
til området, hvorfor der i planerne også indgår overvejelser
vedrørende bedre togforbindelser til baglandet.2
Artiklen læses imidlertid med bekymring af den 16-årige Kees Wevers, der er på besøg hos sin mormor og morfar
i Groeningen. Kees har et par år forinden været med sine
forældre på ferierejse i Alperne, hvor han så voksne mænd
klatre og trekke i bjergene, mens han selv måtte blive på
hotellet på grund af sin beskedne alder. Han drømmer stadig
om at kunne udfordre sig selv i Alperne, men i mellemtiden
er han faldet over en bog, der beretter om muligheden for
lignende oplevelser lige her, hvor hans bedsteforældre bor.
Bogen handler om den specielle vadehavssport, wadlopen
eller vadevandring, og den beskriver de udfordringer, der
møder den entusiastiske vandringsmand, når han stiler ud
over Vadehavets flade vader med kurs mod én af øerne. Beskrivelserne af lange strabadserende vandringer kombineret
med faren for pludselig springflod og havgus, hvor man kun
kan orientere sig ved hjælp af kompas, minder Kees Wevers
om de fascinerende fortællinger fra Alperne, og han beslutter, at det vil han prøve. Han vil være wadloper. Nu læser
han så pludseligt, at man vil inddæmme noget af Vadehavet
og dermed ødelægge dets utæmmede karakter. Kees Wevers,
der er medlem af en ungdomsnaturorganisation, kender lidt
til den store hollandske inddæmningsplan, het Deltaplan,3
der blev sat i værk efter de store oversvømmelser i 1953, og
han frygter, at planerne for Ameland kun er ét skridt i en udvikling, der sigter mod at inddige hele det hollandske Vadehav. Hvis dette sker, vil hans drømme om at prøve sig selv af
imod naturens kræfter måske aldrig blive til virkelighed, og
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kees Wevers beslutter sig derfor til at gøre noget. Han skriver et læserbrev til avisen De Telegraf, der bliver trykt fem
dage efter, den 15. juni 1965. i læserbrevet opfordrer han
til at bevare vadehavet – ”et af de vigtigste naturområder i
verden” – og foreslår, at man i denne forbindelse går sammen og opretter en ”forening til beskyttelse af Vadehavet”.4
da pressen opdager, at forfatteren til læserbrevet blot er 16
år, fanger historien deres interesse, og i ugerne efter portrætterer flere af de lokale aviser denne ”dreng”, der på egen
hånd har taget initiativ til at starte en forening til beskyttelse
af det hollandske vadehav5.
artiklerne skaber opmærksomhed om sagen, og kees
Wevers bliver i de efterfølgende uger kontaktet af tre personer, der er interesserede i at støtte projektet. Wevers, der er
bevidst om sin ringe alder og behovet for, at nogle voksne
går ind og hjælper ham, fortsætter imidlertid med at skrive
små indlæg i de nordhollandske aviser, samtidigt med at han
kontakter en række personer direkte, heriblandt forfatteren
til bogen om vadevandring, jan abrahamse, der siden bliver en central person i etableringen og udviklingen af vadehavsforeningen. da sommeren er ovre, er antallet af interesserede oppe på knap 20, og kees Wevers beslutter, at tiden
er inde. Han udvælger en håndfuld mænd, der i hans øjne
vil være gode repræsentanter for en forening til beskyttelse
af vadehavet, og den 17. oktober 1965 afholder Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, på dansk vadehavsforeningen, stiftende generalforsamling i lejede lokaler
på Hotel Zeezicht i Harlingen.6

Logo for 50-års jubilæet
med mottoet ”Wijs met
de Waddenzee”.
Venligst udlånt af Den hollandske Vadehavsforening.
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Vadehavsforeningen – et barn af sin tid
kees Wevers opråb rammer en tone i tiden. efterkrigstiden
i europa har været præget af stor fremskridtsoptimisme og
en økonomisk vækst, der på det personlige plan har gjort det
muligt for de fleste at erhverve sig tidens nye forbrugsgoder
såsom tv, køleskab og ikke mindst egen bil.7 industrialiseringen har imidlertid en bagside, der er begyndt at vise sig i
form af forurening og nedslidning af omgivelserne. i usa
har rachel Carson i 1962 udgivet bogen ”Silent Spring”,
der er en harsk kritik af industrisamfundets brug af farlige
kemikalier, og også i europa er de første røster begyndt at
tale om det nødvendige i at vende tilbage til et mere autentisk og naturligt liv.8
i vadehavet er flere forskere inde på lignende tanker. en
af dem er den senere meget indflydelsesrige marinbiolog og
økolog Wim Wolf, der melder sig ind i vadehavsforeningen
i umiddelbar forlængelse af kees Wevers opråb. Her forklarer han, hvordan de hollandske forskere dengang så på
vadehavet: “Vi anså Vadehavet for at være et af de meget få
områder i landet, der stadig var mere eller mindre naturligt,
med tidevandets naturlige kræfter, bølgerne og strømmene,
der formede landskabet, de kraftige understrømme, betingelserne for planter og dyr, osv. Vores opfattelse var, at vi
skulle forsøge at opnå så naturlig en situation som muligt
og ikke blande os i tidevandet eller strømmene, og så skulle
vi selvfølgelig fjerne forureningen osv.”9
reelt vidste man på dette tidspunkt kun lidt om vadehavets økologi, men man anede, at området spillede en stor
rolle som fourageringsområde for trækfugle og som yngleområde for nordsøens fiskebestande. i begyndelsen handlede det derfor både om at redde det, der var, inden det blev
for sent, samt om – som en del af denne proces – at få de
naturlige processer beskrevet og deres betydning formidlet
til de lokale og nationale politikere, samt til offentligheden.
forskernes opfattelse af vadehavets værdi deles af vadehavsforeningen, der i sin formålsparagraf skriver:
”Foreningen er forpligtet til at bevare, genoprette og forvalte naturen, landskabet og miljøet, samt de økologiske og
kulturelle værdier i Vadehavsområdet på en ordentlig måde,
herunder betragte de nordlige og vestlige havområder som

uerstattelige og enestående naturreservater. Foreningen har
også til formål at fremme interessen for disse områder og i
sin praksis gå ud fra den erkendelse, at mennesket er en del
af økosystemet”10
Foreningens arbejde går altså på to ben: Dels ønsker
man at bevare det, man opfatter som ”uerstattelige” naturværdier, dels ønsker man at sprede interessen for området.
Dobbeltheden afspejler sig i foreningens motto: ”Wijs met
het Wadden Zee”, der spiller på det hollandske ord wijs’
dobbelte betydning som på den ene side vis eller klog og på
den anden side at være stolt af noget. Budskabet er, at man
skal være fornuftig i omgangen med Vadehavet, men også at
denne relation bør være båret af en kærlighed til og stolthed
over området. Beskyttelsen af Vadehavet er med andre ord
ikke kun begrundet i videnskabelige argumenter om økosystemets udstrækning og sundhedstilstand. Den inkluderer
også en følelsesmæssig dimension, der tilbyder den, der går
ind i dette arbejde, en særegen og positiv identitet. Identifikationen med ”natursagen” er populær i 1970’erne, og
foreningen får snart mange medlemmer,11 specielt blandt de
unge og veluddannede i de hollandske storbyer, der søger
mod naturen som en del af opgøret med det, de oplever som,
forældregenerationens materialistiske værdier og levevis.12
Vadehavsforeningen er en græsrodsorganisation, en såkaldt NGO, og som sådan baseret på sine medlemmer. En
stor del af dens arbejde handler således om at informere og
servicere medlemmerne. Men det er også en forening, der
hurtigt forstår, at det kræver politisk indflydelse at nå de
mål om et beskyttet Vadehav, som den har sat sig. Op igennem 1970’erne arbejder Vadehavsforeningen således på at
opbygge et image som en seriøs og velinformeret organisation, og ved at deltage i så mange politiske organer som
muligt søger den samtidigt at demokratisere de politiske beslutningsgange, så naturorganisationernes stemme vil blive
taget med på råd.13
Igen hjælpes foreningen på vej af det politiske klima. I
1973 kommer en venstreliberal regering til magten i Holland, og den nedsætter i 1974 en kommission, ”Meyerkommissionen”, der skal undersøge moderniseringsbestræbelsernes indflydelse på Vadehavets økologiske ve og vel.

Kommissionen foreslår, at man skaber en offentlig instans,
der skal samle trådene, og Vadehavsforeningen slår i denne
forbindelse til lyd for, at der nedsættes et vadehavsråd bestående af ”repræsentanter fra de lavere myndigheder, de
enkelte natur- og miljøbeskyttende organisationer og videnskaben,”14 der skal sikre, at indsatsen for Vadehavet koordineres indtil en endelig international forvaltning kan falde på
plads. Dette råd, ”Raad vor de Wadden” eksisterer stadig,
og hele ideen med et forum af interessenter, der diskuterer Vadehavets forvaltning, er siden blevet adopteret både i
Danmark og de tyske delstater, Slesvig-Holsten, Hamborg
og Nedersaksen, således at alle berørte områder i dag har et
Rådgivende Udvalg for Vadehavet.
Politiske mærkesager
I forlængelse af Kees Wevers opråb er den første opgave,
som Vadehavsforeningen kaster sig over, at forhindre yderligere inddigning af det hollandske Vadehav. Planerne er,
som Kees Wevers forventede, del af den større Deltaplan,
der skal hindre en gentagelse af katastrofen i 1953, hvor
mere end 1800 mennesker druknede15. Opbakningen til denne plan er stor i lokalbefolkningen, hvor sikkerhed opleves
som tidens absolut vigtigste politiske spørgsmål. Samtidigt
hilses udsigten til mere landbrug og øget turisme velkommen, idet begge tiltag forventes at kunne bidrage til en bedre
økonomi i vadehavsområdet. Trods store gasfund i Vadehavet er området stadig forholdsvist fattigt,16 og mange er delvist afhængige af de ressourcer (fisk, muslinger, æg mv.),
som de kan hente i naturen som supplement til en beskeden
husholdning17. Nu kommer der så en forening, der ikke blot
advokerer for, at dæmningsbyggeriet skal indstilles, men
hævder, at flere af de menneskelige aktiviteter i området
kan være skadelige for naturens økosystem, og at de derfor
bør om ikke standses så i det mindste begrænses. Resultatet
er, at der ret hurtigt opbygges et modsætningsforhold mellem Vadehavsforeningen og store dele af de lokale samfund, specielt på øerne. Spændingerne bliver ikke mindre,
da Vadehavsforeningen i slutningen af 1970’erne begynder
at bruge retssager som middel til at opnå sine mål.18 Ifølge
daværende, nu afdøde, jurist i Vadehavsforeningen, Karel
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van der Zwiep, er den juridiske tilgang imidlertid nødvendig for at standse den igangværende udvikling: ”Vi ønskede
at skabe en offentlig bevidsthed om, at dette ikke var et område, der skulle udvikles men tværtimod beskyttes på grund
af dets høje økologiske værdi. Men ingen vidste på dette
tidspunkt hvor værdifuldt et område, der var tale om, og
alle mulige interesser ønskede at udvikle det på deres måde:
Økonomiministeriet ønskede at trække drænrør, landbruget
ville have mere jord, militæret mente, at det var et godt sted
at afholde øvelser osv. Alle kunne gøre, hvad de ville. Fordi
de så på området som et område, der ikke var udviklet, ønskede de hver især at udvikle det på deres måde.”19 Ved at
afprøve de forskellige aktiviteters lovlighed i det hollandske retssystem tvinger Vadehavsforeningen staten til at tage
stilling til, hvordan Vadehavet skal forvaltes, og efterhånden
udarbejdes en samlet retspraksis for området.
Men de juridiske kampe tager tid. Kampen om Amelandområdet varer indtil begyndelsen af 1980’erne, og undervejs er andre problemer kommet til, herunder spørgsmålet
om færdsel i området i forbindelse med turisme, fiskeri og
forskellige former for fangst og indsamling. Et andet punkt
er den tiltagende forurening, der truer Vadehavets fiske- og
sælbestande. Kilderne til forureningen er mange og forskelligartede, men i tilbageblik fremhæver flere af foreningens
medarbejdere den voldsomme forurening, der dengang
strømmede ind i Vadehavet fra den tyske flod Rhinen. Floden agerede spildevandsudløb for mange af de største tyske
industrivirksomheder, og op gennem 1980’erne var floden
desuden udsat for en række kemikalieudslip, der betød, at
den endte med at være ”så forurenet, at du uden videre
kunne fremkalde en film, hvis du dyppede den i vandet.”20 I
modsætning til kampen mod inddigning, der var præget af
store holdningsforskelle og derfor trak ud i mere end et årti,
er kampen mod forureningen imidlertid lettere at opnå støtte
til. Holland etablerer på linje med de to andre vadehavslande
forholdsvis hurtigt et ministerium til bekæmpelse af forurening,21 og også de lokale beboere, erhvervsfiskere og rekreative brugere af Vadehavet er på linje med en lang række
naturvidenskabelige forskere enige med foreningen i denne
sag. Det lykkes derfor relativt hurtigt at nedbringe forure-
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ningen væsentligt, selvom dette problem vedbliver at være
et sagsområde, hvor indsatsen kan forbedres, også i dag.22
Op gennem 1990’erne kaster Vadehavsforeningen sig
over en lang række nye sager. En af de største kampagner
er rettet mod det industrielle hjertemuslingefiskeri, som foreningens biologer mener ødelægger Vadehavets muslingebestande og hele økosystem. Efter en række år og et forløb, der
involverer både fiskeriets organisationer, naturaktivister23,
medier, forskningsinstitutioner, den hollandske regering og
EU, ender det med, at fiskerne i 2004 må acceptere at lukke
eller omstille deres produktion til et mere bæredygtigt, manuelt fiskeri.24 I en anden af foreningens gamle hjertesager,
kampen mod gasudvinding i den hollandske del af Vadehavet, har foreningen imidlertid endnu ikke haft held med at få
sin politik igennem. Vadehavsforeningen er principielt imod
etableringen af industrielle anlæg i et naturområde som Vadehavet, og derudover frygter den, at gasudvindingen vil
føre til forurening og en sænkning af havbunden, der vil
ødelægge det særegne landskab. Spørgsmålet er imidlertid
omstridt, også inden for videnskabelige kredse,25 og det er
i dag den hollandske stats officielle politik, at gassen bør
udnyttes, blandt andet med henblik på at finansiere den økonomiske udvikling af vadehavsområdet, der i Holland såvel
som i de to andre vadehavslande ses som et udkantsområde,
der slås med arbejdsløshed og en aldrende befolkning.26
Natur, menneske og livsstil
De to sager afspejler hver på deres måde en forandring i det
politiske klima efter årtusindskiftet, som foreningen må forholde sig til. Blandt andet er tiden løbet fra et syn på lokale
borgere og brugere, som nogen, der kun skal oplyses og ikke
inddrages. Allerede fra midten af 1990’erne er Vadehavsforeningen da også fortaler for øget lokal inddragelse,27 men
denne ambition er ikke altid let at forene med ønsket om at
beskytte naturen i Vadehavet. Dilemmaet vil nok altid bestå,
men bestræbelserne på at finde en mere dialogpræget kurs
vinder gradvis frem internt i foreningen i takt med, at idealet om det ”oprindelige” og ”naturlige” Vadehav mere eller
mindre opgives til fordel for et ønske om en bæredygtig udvikling, hvor der er plads til både mennesker og natur.

da jeg i 2005 taler med Hans revier, mangeårig medarbejder og på dette tidspunkt fungerende leder af vadehavsforeningen, anerkender han, at fortidens diger og dæmninger, ligesom øerne, der i dag holdes kunstigt på plads af
sandfodring, i nogen grad tæmmer det økologiske systems
naturlige processer. alligevel mener han, at vadehavet tilbyder mennesket nogle oplevelser og overraskelser, som andre,
mere kulturprægede naturområder ikke gør: “Økosystemet
er ligeglad med, om det er inddiget eller ej, men (…) de naturlige processer har en meget høj grad af uforudsigelighed.
Man ved aldrig, hvad der vil ske lige om lidt, og heri ligger
efter vores opfattelse Vadehavets naturlige værdi.” 28
denne forståelse af naturens værdi som noget, der i bund
og grund er begrundet i menneskelige værdier, fører allerede
i slutningen af 1990’erne over i en optagethed af, hvad det
egentligt er, vi mennesker søger i naturen. Hvad er det ved
den forholdsvis uspolerede natur, der gør, at vi mennesker
gerne vil være i den? Hvad er det, der får os til at føle, at

Vadehavsforeningens blad ”Wadden Magazine”.

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

vi her oplever noget ganske særligt, som vi ikke kan finde
i andre livssammenhænge? spørgsmålene er filosofiske og
ikke lette at besvare entydigt, men pointen er, at vadehavsforeningen, med refleksioner som disse, gradvis bevæger sig
væk fra en forståelse af naturen som en særskilt sfære uden
for mennesket og over i en mere inkluderende retning, hvor
variabler som kultur og identitet i højere grad tillægges en
betydning i naturbeskyttelsesarbejdet.29
udviklingen kan blandt andet ses i medlemsbladet, Wadden Magazine, der i dag formidler et billede af vadehavet
som både natur og livsstil. Hvor de første numre af det oprindelige medlemsblad Wadden Bulletin primært beskæftigede
sig med naturens økologi og de frem- og tilbageskridt, som
ud fra foreningens synspunkt kunne observeres i forvaltningen af vadehavet, maler det nuværende medlemsmagasin
med en noget bredere pensel.30 Populærvidenskabelige artikler om fuglearter, der kan ses i området, sælernes sundhedstilstand og fiskeriets historiske udvikling, præsenteres side
om side med oplysninger om gåture i området, aktiviteter i
anledning af vadehavets udpegning som verdensarv, historier om lokale kunstnere eller opskrifter på stillehavsøsters og
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kvellersuppe. Endeligt tilbydes læseren diverse merchandise
med Vadehavsforeningens logo, hvilket ud over at bidrage
til foreningens økonomi hjælper den til at understrege det
identitetsmæssige element i et medlemskab af foreningen.
Et specielt afsnit er tilegnet børnesektionen ”WAD4U”, der
i ord og billeder fortæller om børn, der vandrer på, graver i,
tegner, fotograferer eller på anden vis interagerer med Vadehavets plante- og dyreliv. Børnene introduceres hermed til
en livsstil i og med Vadehavet, hvilket foreningen håber, kan
være med til at sikre Vadehavets beskyttelse i fremtiden.
Vadehavet – et naturområde af global interesse
Vadehavsforeningens formål var (og er stadig) at oplyse den
hollandske befolkning om Vadehavets særegne naturkvaliteter og behovet for dets beskyttelse,31 men det varer ikke
længe inden den nationale tilgang suppleres af en trilateral
Eksempel på indlæg i bladet, der henvender sig til børn.
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optik. Allerede Kees Wevers forstod, at Vadehavets naturværdier skulle ses i et globalt perspektiv, og arbejdet med
at bevare området har fra starten været underlagt en global
environmental diskurs.
Allerede i 1960 påpeger den Internationale Komite til
Beskyttelse af Fugle (ICBP), at de hollandske vader er et af
de sidste tilbageværende væsentlige raste- og rugeområder
for en række trækfugle i Europa,32 hvilket i 1962 følges af
en generel opfordring fra ICBP, den Internationale Union
for Konservering af Naturen (IUCN) og det Internationale Forskningsbureau for Vandfugle (IWRB) til at beskytte
vådområder ”af betydning for menneskeheden” mod afvanding.33 I 1965 kommer så Kees Wevers opråb i den hollandske presse, der fører til dannelsen af Vadehavsforeningen,
og samme år dannes den hollandske arbejdsgruppe for Vadehavet, der Werkgroup Waddengebiet, der er et nationalt

netværk af hollandske videnskabsmænd med interesse for
området. Året efter, i 1966 indskærpes den hollandske stat
i forbindelse med det andet europæiske møde om ”Wildfowl Conservation”, at den har et ”internationalt ansvar”
(endnu blot overfor nord- og østeuropa) for at bevare ”Vadehavets exceptionelle biologiske værdi … som et yngle- og
rasteområde”,34 og i 1971 er vadehavet med på ramsarkonventionens liste over de fuglemæssigt mest betydningsfulde vådområder i verden.35
lignende formuleringer gentages og udbygges herefter
på den ene internationale konference efter den anden i takt
med, at en global natur- og miljødiskurs etableres og cementeres i den europæiske offentlighed.36 dette får i 1972 den
hollandske stat til at bede iuCn om at lave et udkast til en
trilateral forvaltningsmodel for vadehavet, og i 1974 tager
den yderligere initiativ til oprettelsen af et formelt trilateralt samarbejde på regeringsniveau. På grund af en politisk
fodfejl37 afvises dette i første omgang af den tyske regering i
bonn, men forhandlingerne fortsætter i kulisserne, og i 1978
afholdes den første trilaterale regeringskonference om vadehavet i den hollandske hovedstad den Haag. de tre nationale
ministre enes her om, at ”udveksle informationer” om området, hvilket med vedtagelsen af ”den fælles deklaration”
i 1982 i københavn udvides til en aftale om, at ”koordinere
implementeringen af de naturdirektiver, som Det Europæiske Fællesskab er begyndt at udstede.”38 lige siden er vadehavet fra den Helder i Holland til Ho bugt i danmark
søgt forvaltet inden for det trilaterale regeringssamarbejde,
og vadehavsforeningen har på linje med grønne ngoer fra
de to andre vadehavslande siddet med som observatør i det
trilaterale regeringssamarbejde i mange år. i dag har de en
rådgivende plads i den trilaterale vadehavsbestyrelse.39
Vadehavsforeningens betydning for
den danske vadehavspolitik
i Holland bliver vadehavet forholdsvis hurtigt et nationalt
politisk spørgsmål, hvorimod den offentlige opmærksomhed
er langt mindre i både tyskland og danmark. for at realisere
målet om et samlet vadehav, erkender vadehavsforeningen
og den hollandske verdensnaturfond (WWf-Holland) i mid-

Den første fælles Vadehavsbog
udgivet i alle tre
lande i 1976.

ten af 1970’erne, at det er nødvendigt at bidrage til en mobilisering af de grønne interesser i de to andre vadehavslande.
da WWf, anført af sin populære præsident prins bernhard
af nederlandene, lykkes med at skaffe de finansielle midler,
doneres disse derfor til opbygningen af lokale afdelinger af
WWf i henholdsvis bremen, Husum og esbjerg.
i danmark lægges opgaven i hænderne på biolog svend
tougaard, der i 1968 er blevet ansat ved fiskeri- og søfartsmuseet i esbjerg. tougaard og hans kollega Horst meesenburg bliver i 1972 kontaktet af førnævnte jan abrahamse
fra vadehavsforeningen, der ønsker at lave en bog om hele
vadehavet. bogen ”Vadehavet – et dansk-tysk-hollandsk
vadehavsområde” udkommer i 1976 og bliver på mange
måder en milepæl for det trilaterale samarbejde. bogen, der
præsenteres som ”et forsvar for bevarelsen af et enestående
internationalt naturområde,”40 samler al tilgængelig viden
om vadehavet på daværende tidspunkt og præsenterer for
første gang ideen om et transnationalt vadehav for en trilateral offentlighed. set i tilbageblik er dens største betydning
dog formentligt, at arbejdet med at lave den samler forskere
fra de tre lande i et arbejdsfællesskab, der bliver begyndel-
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sen til det vadehavsnetværk, der eksisterer den dag i dag, og
som over årene har haft uvurderlig betydning for den førte
vadehavspolitik i alle tre lande.41
For Svend Tougaard betyder mødet med Jan Abrahamse
helt konkret, at han får kendskab til den hollandske vadehavsdebat, hvilket gør ham mere bevidst om de politiske
dimensioner i den eksisterende naturforvaltning, også i
Danmark. Da sagen om Det Fremskudte Dige42 tager fart
i midten af 1970’erne, vælger Svend Tougaard således at
etablere en lokal vadehavsgruppe, der kan repræsentere det
lokale synspunkt udadtil. Tougaard kan dog ikke se behovet
for at skabe en helt ny forening som den hollandske Vadehavsforening, for, som han siger: ”Vi havde jo foreninger
nok.”43 I stedet vælger han i 1976 at etablere Den Danske
Vadehavsgruppe som en paraplyorganisation, der kan samle
de eksisterende erhvervs- og brugerforeninger i et forpligtende samarbejde. Håbet er at etablere et forum, der gennem
intern diskussion og afklaring kan finde fælles fodslag om
de væsentligste punkter, således at man kan undgå mediernes politisering, der ellers, ifølge Tougaard, ofte blokerer
for ethvert forsøg på konstruktivt samarbejde. Hvor den
hollandske Vadehavsforening af og til bliver beskyldt for at
være elitær, er Svend Tougaards projekt altså mere folkeligt, men inspirationen fra Vadehavsforeningen fornægter
sig ikke. Den danske Vadehavsgruppe adopterer både Vadehavsforeningens karakteristiske logo med en stor rund,
rød sol og en stiliseret fugl44, der flyver mod horisonten, og
dens motto, der i den danske oversættelse ”Værn Vadehavet” kommer til at pryde gruppens brevpapir45. Gruppen var
i mange år en toneangivende deltager i det danske vadehavsarbejde, og den er siden blev set som en model for inddragelsen af lokale interessenter i naturforvaltningsspørgsmål.
Svend Tougaard lægger aldrig skjul på sine egne holdninger til naturbeskyttelse. Han deltager ivrigt i det trilaterale videnskabelige samarbejde, og Vadehavsgruppen
indgår – i de første år som oftest repræsenteret ved daværende dansk koordinator for gruppen, John Frederiksen − i
de grønne NGOers trilaterale netværk, det ”internationale
koordinationsteam” eller som det senere kom til at hedde
”Wadden Sea Team”. Denne gruppe hjælper ikke kun den
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Som Holland så Danmark –
logoet for Den danske Vadehavsgruppe. Venligst udlånt
af Svend Tougaard.

politiske diskussion og det diplomatiske samarbejde på vej
med kommentarer til den officielle regeringspolitik via de
såkaldte ”Statement of Concerns”. De organiserer også
kampagner og aktioner som fælles skibstogter og cykelture
til regeringskonferencerne med henblik på at lægge et offentligt pres på ministrene og påvirke den førte vadehavspolitik. Det er også denne gruppe, der i 1985 kommer med
ideen til et Fælles Vadehavssekretariat, der efterfølgende
placeres i Wilhelmshaven i Tyskland.46
Set i et mere overordnet perspektiv betyder Vadehavsforeningens interesse for det danske Vadehav, at der kommer
en større bevidsthed om områdets naturværdier i lokalområdet, at de danske aktivister får mulighed for at trække på
den erfaring, som deres hollandske kolleger allerede har høstet i kampen om Vadehavets beskyttelse, og endeligt at de
herved for mulighed for at påvirke den samlede, trilaterale
forvaltningsindsats.
50 år og hvad så?
Man skulle måske tro, at Vadehavsforeningens medarbejdere efter 50 års indsats for Vadehavets beskyttelse og med
udnævnelsen som UNESCO Verdensarv i 200947 kunne
pakke sammen i sikker forvisning om, at Vadehavet herefter
vil klare sig fint uden deres hjælp. Men spørger man medarbejderne selv, er beskyttelsen af Vadehavet et arbejde, der
aldrig kan gøres helt færdigt. Der er både gamle problemer
som gasudvindingen og nye udfordringer såsom klimaforandringer og invasive arter, der potentielt kan true Vadehavets økosystem. Der er nok at tage fat på.

Ud over sit traditionelle fokus på viden, politisk indflydelse og medlemspleje, forsøger Vadehavsforeningen derfor
også at gå nye veje. Den har siden 2001 taget del i det Trilaterale Vadehavsforum, hvor naturorganisationer mødes med
forskellige erhvervs- og brugerorganisationer med henblik
på i fællesskab at finde frem til bæredygtige løsninger på vadehavsområdets økonomiske, sociale og økologiske udfordringer. Og den deltager gerne i innovative og nyskabende
forsøg med naturbeskyttelse og naturgenopretning, som for
eksempel åbningen af diget ved Holwerd aan Zee48 tæt på
det sted, hvor den hollandske regering i sin tid ville anlægge
Ameland-dæmningerne.
Holwerd aan Zee er blevet lidt af en ”show case” for
en integreret og lokalsamfundsstøttet naturforvaltning, og
det er også her Vadehavsforeningen den 17. oktober 2015
vælger at fejre sit 50-års jubilæum. Dette sker blandt andet
i form af en faglig konference med tale af Kees Wevers, der
stadig er foreningens medlem nr. 1, samt med udgivelsen
af en bog om foreningens historie.49 På foreningens hjemmeside oprettes desuden en virtuel scrapbog, hvor tidligere
og nuværende medlemmer kan uploade deres minder med
Vadehavet. Gennem arrangementer som disse knytter Vadehavsforeningen sin historie sammen med både medlemmernes personlige historier og med Vadehavet som begreb
og konkret fysisk realitet. Samlet set skabes en fortælling
om Vadehavsforeningen som et folkeligt projekt, der er en
uløselig del af Vadehavets historie, og på denne måde smeltes natur og kultur, fortid og nutid sammen. Foreningen er
nemlig også en moderne forening. I anledning af jubilæet
har den i samarbejde med en designer udarbejdet en frakke
med indsyede solceller, der gør det muligt at medbringe og
oplade sin mobiltelefon eller lignende, mens man er på tur
på vaden. Beskyttelsen af Vadehavet handler altså ikke om
at stoppe tiden og forbyde al moderne teknik, men om at
benytte moderne teknologi med omtanke, præcist som foreningens gamle motto Wijs met het Wadden Zee tilsiger.
De to ben, viden og identifikation, er stadig i spil, samtidig med at der i dag er en større forståelse for, at naturen
ikke kan reddes uden samarbejde med de mennesker, der
lever i og gør brug af den. Samlet set er Vadehavsforeningen

i dag således en bred og stærk politisk organisation, der efter
50 år ikke blot har sæde i mange vigtige politiske organer
men også forstår at sælge sit budskab til store dele af den
hollandske offentlighed. Foreningen tilbyder den moderne
familie en fortælling om, hvordan et aktivt og nogle gange
stresset arbejdsliv kan suppleres og beriges af et aktivt fritidsliv, og selvom foreningen ikke helt kan konkurrere med
medlemstilslutningen sidst i 1970’erne,50 er foreningen stadig en væsentlig aktør på den vadehavspolitiske scene både
lokalt, nationalt og trilateralt.
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Summary
The Wadden Sea Association celebrates a round birthday.
Protection of the Wadden Sea as a complete nature area
stretching from den Helder in Holland to Ho Bay in Denmark can be said in many ways to have started with the creation of the Dutch Wadden Sea Association, which celebrated
its fiftieth anniversary in autumn 2015.
The article describes the Wadden Sea Association’s history, which is both a narrative on developments in European
nature management from a focus on nature as an independent and different sphere separate from mankind to a more
holistic and organic understanding of relations between nature and culture. It is also the story of how a single person’s
initiative and commitment can make a difference, but also
about how this will always occur in interplay with the surrounding community and the area’s dominant players, notions and processes.
The initiative to start a Wadden Sea Association came
from the then only sixteen year-old Kees Wevers. Kees

Waddenhuis − Vadehavsforeningens hus i Harlingen, Holland. Venligst udlånt af Vadehavsforeningen.

wanted to prevent further damming of the Wadden Sea so
he could try wading, but when he used the 1960s’ dawning
nature and environment discourse to justify and legitimise
his demands, his outcry led to the establishment of an association for the protection of the Wadden Sea with a far
broader and nature protecting aim.
At first, the battle focused on explaining to the public
why the Wadden Sea is a unique nature area. The argument
subsequently focused on arguing that such a nature area in
fact makes a positive contribution to our lives and society,
and that it is sometimes necessary to yield jobs and potential
economic gains so that society can preserve the immaterial
values which, according to the Association’s supporters, are
to be found in nature.

Today, the Wadden Sea Association is still an active and
important participant in the Dutch Wadden Sea debate in
particular, and focus is still on protecting the Wadden Sea,
although this task is now viewed to a higher degree as a
question of moving the local communities along the Wadden Sea coasts in a sustainable direction when it comes to
recreation, tourism and ordinary business development.
Charlotte Jensen (f. 1965)
Etnograf, MA. Ekstern lektor ved Afdeling for Etnografi og
Socialantropologi, Aarhus Universitet. Forfatter til en række
artikler om de politiske og demokratiske processer, der omgærder forvaltningen af de af vore omgivelser, som vi klassificerer som ”natur”.
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VFF’s årlige fællesmøde samler Vadehavets formidlere og i 2015 var det ved Ribe Vikingecenter. Foto: VFF
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10 år med Vadehavets Formidlerforum

Et koordineret formidlingssamarbejde i Vadehavsområdet
Af Ulrik Geldermann Lützen

I knap ti år har formidlingsinstitutionerne ved den danske
del af Vadehavet samarbejdet om at formidle områdets natur
og kultur gennem Vadehavets Formidlerforum. Dette samarbejde har gennemført talrige projekter takket være støtte
fra Friluftsrådet, og senere også Nationalpark Vadehavet,
og der er opnået langvarige resultater, som ikke ville have
været mulige, hvis institutionerne havde stået hver for sig.
I begyndelsen af 2000’erne igangsatte den danske miljøminister flere steder i landet pilotprojekter, der skulle undersøge grundlaget for at oprette nationalparker i Danmark. Et af
projekterne fandt sted i de fire kommuner langs Vadehavet.
Da arbejdet med Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet gik i
gang i 2004, var der ingen der vidste, hvad de danske nationalparker ville komme til at rumme. At nationalparkerne blev
til samarbejdsplatforme, som skal styrke områdernes natur,
kultur og erhverv gennem frivillige projekter, blev først slået
fast i 2007, da nationalparkloven blev vedtaget. I løbet af
pilotprojektet kunne man derfor kun gisne om, hvad fremtiden bragte, men på formidlingsområdet blev kimen lagt til et
succesfuldt samarbejde, der stadig lever i bedste velgående.
Dette formidlingssamarbejde består af de offentlige og selvejende formidlingsinstitutioner langs den danske vadehavskyst og blev døbt Vadehavets Formidlerforum (VFF).
Samarbejdet har opnået flere resultater, hvoraf nogle er
mere synlige i det offentlige rum end andre. De mere synlige projekter har været møntet på lokale og besøgende i
vadehavsområdet, mens de, der måske er fløjet under radaren hos de fleste, har haft et mere langsigtet sigte med
formidlingsindsatserne i Nationalpark Vadehavet, de danske

nationalparker og i det internationale vadehavssamarbejde.
Denne artikel vil fortælle om nogle af Vadehavets Formidlerforums resultater over de seneste ti år. Men først lidt om
samarbejdet.
Hvad er VFF?
Vadehavets Formidlerforum (VFF) er, kort fortalt, et samarbejde mellem de formidlingsinstitutioner, der formidler
Vadehavets natur og kultur. Samarbejdet fungerer som et
netværk mellem 15 forskellige institutioner, der dækker
over selvejende naturcentre, statsanerkendte museer, kommunale naturvejledere og skoletjenester, samt statslige institutioner.1 VFF drives af en koordineringsgruppe bestående
af repræsentanter fra otte af medlemsinstitutionerne,2 mens
forummets styregruppe3 er bindeleddet mellem formidlingsinstitutionerne og deres politiske og økonomiske bagland.
Der foregik naturligvis også samarbejde mellem formidlingsinstitutionerne, før VFF blev etableret, men en større
koordineret indsats var der ikke tale om. Nationalparkens
pilotfase gav formidlingscentrene en anledning til at skabe
fælles fodslag og tale med én stemme. Drivkraften kom i
starten fra naturformidlingsstederne, men de kulturhistoriske museer kom hurtigt med, og med støtte fra Friluftsrådet
blev den første formidlingskoordinator for Vadehavets Formidlerforum ansat i 2006 i en treårig projektperiode. Siden
er koordinatorstillingen forlænget ad to omgange, hvor Nationalpark Vadehavet i den sidste periode har bidraget med
10% af koordinatorens løn, samt drift.4
Det nye var, at alle Vadehavets offentlige og selvejende
formidlingsinstitutioner gik sammen om at løfte formidlin-
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gen af Vadehavets natur og kultur i fællesskab. Nationalpark
Vadehavet er Danmarks uden sammenligning største Nationalpark og strækker sig over fire kommuner. Det var derfor
af stor betydning at skabe et netværk, der også geografisk
kunne binde området sammen.
Børnene først!
Hvis en lærer ville bruge Vadehavet i sin undervisning i 2006
var der ikke meget at komme efter: Biologiforbundet havde
udgivet et særnummer om Vadehavet i deres medlemsblad
i 1976, og ellers fandtes der kun spredte oplysninger i forskellige opslagsværker.5 Det kan derfor ikke overraske at
skoleområdet var noget af det første, formidlerne kastede
sig over – undervisningstilbuddet ”Mit Vadehav” blev sat i
verden. Det har givet lærere og pædagoger i hele landet mulighed for at finde tværfaglige aktiviteter på hjemmesiden
mitvadehav.dk og således arbejde med Vadehavets natur og
kultur i klassen eller i stuerne, inden de besøger området.
Da Nationalpark Vadehavet åbnede i 2012 fik nationalparken ”Mit Vadehav” i barselsgave. Undervisningstilbuddet er nu nationalparkens officielle undervisningstilbud, og
nationalparken står for driften.6 VFF står stadig for udvikling af nye aktiviteter og afholder kurser for lærere og pædagoger, der ønsker at arbejde med undervisningstilbuddet.
Mit Vadehav er et godt eksempel på den langvarige og
koordinerede indsats, som VFF kan tilbyde. Projektet har
involveret alle VFF’s institutioner, der på kryds og tværs af
faglige og geografiske grænser er gået sammen om at udvikle aktiviteter sammen med projektets koordinator.
Det er jo bare mudder og vand…
Det er en formidlingsmæssig udfordring, at nogle Vadehavets største fortællinger er begravet i mudder, hedder noget
”mærkeligt”, forsvinder et par gange om dagen, er på rejse
til Afrika eller ligger flere kilometer ude på den tørlagte
havbund. Men sådan er det jo med sandorme, arkengaffer,
tidevand, trækfugle, sæler og østers.
For udenforstående kan Vadehavet være et mærkværdigt
sted, som er svært at tolke, da det dårligt tåler sammenligning med andre steder i verden. Derfor er formidlingen nøg-

146

len til forståelsen af Vadehavet, både når det gælder naturfænomener som månens indflydelse på tidevandet, og når det
gælder kulturhistorien set i sammenhæng med naturgrundlaget. Tænk bare på digebyggeriet, marskens afvanding, de
historiske ladepladser på vaderne, eller købstæderne Tønder,
Ribe og Vardes placeringer langs de større åer. Disse mange
og enestående historier var baggrunden for ”Artikeldatabase-projektet”.7 Formålet var at lave 16 fagligt velfunderede
artikler, som behandlede Vadehavets natur og kultur, og som
kunne bruges af områdets turistaktører og journalister. Artiklerne kan i dag både findes på tryk og på diverse hjemmesider.8
En mere målrettet form for formidling blev forsøgt første gang i 2010, hvor VFF afholdt tre temamøder under
overskriften ”Synliggørelse af Vadehavets kulturhistoriske landskab”. Mødernes formål var at samle formidlere,
planlæggere og interesserede borgere omkring en række
udvalgte temaer. Efter hvert møde blev oplægsholdernes
indlæg omdannet til temahæfter, der efterfølgende er
blevet solgt hos VFF’s institutioner. Erfaringerne med
temamøderne og hæfter var gode og det blev efterfølgende
anbefalet at Nationalpark Vadehavet tog konceptet op. I dag
er temamøder og -hæfter indskrevet i Nationalparkplanen
og Museum Sønderjylland er tovholder på møderne.9
En samlet flok
Vadehavet er blevet fejret flere gange i løbet af de sidste ti år.
Det skete ved udpegelsen af Nationalpark Vadehavet i 2010,
ved den trilaterale ministerkonference i Tønder 2014 og senest ved udpegningen af Vadehavet som verdensarv i 2014,
hvor det foruden den hollandske og tyske del også kom til
at omfatte den danske del af Vadehavet. Ved disse lejligheder har der været taler, god mad og formidling, og VFF har
bidraget til festlighederne ved at formidle budskabet om, at
Vadehavet er et samlet natur- og kulturområde. Som gæst
oplevede man derfor et samlet ”formidlerkorps” med ansatte
fra flere forskellige institutioner, som hver især bød ind med
deres faglighed til den overordnede fortælling om Vadehavet.
En anden festlig lejlighed var, da børn i de fire vadehavskommuner kunne deltage i Børnenes efterårsudstilling

Den Europæiske Nationalparkdag fejres i perioden omkring den 24. maj. I Vadehavet afholder nationalparkens partnere en stribe af større
og mindre arrangementer, fx som her ved Marbæk. Foto: VFF

på museerne i 2011. Fem kulturhistoriske museer og tre
kunstmuseer tilbød forløb med Vadehavet og nationalparken i fokus og indbød børnene til at lave udstillinger henover efterårsferien. Projektkoordinatoren for Mit Vadehav
samlede forløbene op, således at der i dag findes en række
opgaver der arbejder med bl.a. kunst og Vadehavet på
tilbuddets hjemmeside. Efterårsudstillingerne er en tradition
der stammer fra Varde Museum, og udstillingsprojektet er
et godt eksempel på, hvordan ideer kan spredes i formidlernetværket, samt hvordan den energi, der lægges i én begivenhed, kan fastholdes til senere brug.
Kvalitet og synlighed
Nationalpark Vadehavets logo er efterhånden et kendt syn
langs vadehavskysten. Emaljeskilte og flag pryder både museer, naturcentre, overnatningssteder og spisesteder og for-

tæller, at virksomheden er en af Nationalpark Vadehavets
partnere. En nationalparkpartner skal kunne fortælle gæster
og lokale de mest grundlæggende facts om nationalparken.
Partnerskabsprogrammet fungerer som en kvalitetssikring,
og den enkelte partner fungerer som ambassadør for nationalparken,
Ideen til nationalparkpartnerskaberne kom til Danmark
fra det internationale vadehavssamarbejde, hvor partnerskaberne i de tyske nationalparker (Nedersaksen og Slesvig-Holsten) er særdeles udbyggede med hensyn til kurser
og certificeringer. Nationalpark Thy blev den første nationalpark i Danmark, der indførte partnerskaber, bl.a. på
baggrund af møder mellem de danske nationalparkers formidlingskoordinatorer og et baggrundspapir fra VFF. Det
partnerskabsprogram, som Nationalpark Vadehavet senere
valgte at bygge videre på, blev en tilpasset dansk model
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Hvert år arrangerer VFF kurser for lærere og pædagoger, der ønsker at lære Mit Vadehav bedre at kende. Kurserne indeholder både teori,
praksis og en generel indførsel i tilbuddets hjemmeside. Foto: VFF.

hvor, Thys program dannede udgangspunktet. I dag er der
lokalt tilpassede partnerprogrammer i Thy, Mols Bjerge og
Vadehavet.
Et flot fingeraftryk
Temadage- og hæfter, et gennemarbejdet undervisningstilbud, en årlig fejring af nationalparken, partnerprogrammer,
et magasin, en folder og nyhedsbreve. Det er nogle af de
mange tiltag, som VFF foreslog i et idekatalog, da Nationalpark Vadehavet åbnede dørene, og som efterfølgende er
blevet ført ud i livet. Nogle af ideerne gik rent igennem som
de blev præsenteret, fx undervisningstilbuddet, mens andre
er blevet videreudviklet af nationalparkens bestyrelse og
sekretariat, fx partnerprogrammet. Flere af VFF’s institutioner er tovholdere på nationalparkens tiltag, fx de tidligere
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nævnte temadage og -hæfter, og Nationalparken gør brug
af institutionernes erfaringer og netværk, fx når den årlige
nationalparkdag skal koordineres.
Et af de tiltag, der stadig arbejdes med, er ideen om, at
formidlingsinstitutionerne skal fungere som porte til nationalparken. Vadehavskysten er kendetegnet ved et bredt udvalg af formidlingscentre, og tidligt i nationalparkprocessen
blev man enige om at arbejde for, at udnytte de eksisterende
centre frem for at oprette et nyt. Ideen er, at Nationalpark
Vadehavet får et ”hjørne” hos hver af formidlingsinstitutionerne, så deres gæster kan oplyses om områdets historie,
natur og oplevelsesmuligheder. Et sådan nationalparkhjørne
skal tage hensyn til plads, design og økonomi hos de temmelig forskellige formidlingsinstitutioner, hvorfor fuldførelsen har været en svær nød at knække.

Siden oprettelsen af Nationalpark Vadehavet har VFF
indgået i et nært samarbejde med Nationalparken. Da Nationalparksekretariatet på Tønnisgaard på Rømø blev indviet i 2012, fik koordinatoren for Vadehavets Formidlerforum
daglig arbejdsplads på sekretariatet, og i Nationalparkplanen, som dækker perioden 2013-2018, er VFF nævnt flere
gange i forbindelse med målsætninger og indsatser. Desuden har VFF en repræsentant i Nationalparkrådet. Her fem
år efter nationalpark Vadehavets indvielse er VFF således
en særdeles aktiv medspiller i formidlingen af Nationalpark
Vadehavet.
Noter
1. De deltagende institutioner i VFF er NaturKulturVarde,
Museet for Varde By og Omegn, Fanø kommunes naturvejleder, Myrthue – Natur, Kultur & Læring, Fiskeri- og
Søfartsmuseet, Sydvestjyske Museer, Ribe Vikingecenter,
Vadehavscentret, Hjemsted Oldtidspark, Tønnisgård Naturcenter, Museum Sønderjylland, Tønder kommunes naturvejleder, Naturstyrelsen Blåvandshuk, Naturstyrelsen Vadehavet samt Nationalpark Vadehavet.
2. Repræsentanter fra Vadehavscentret, NaturKulturVarde,
Myrthue – Natur, Kultur & Læring, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Museum Sønderjylland, Naturstyrelsen Vadehavet,
Nationalpark Vadehavet og Friluftsrådet udgør VFF’s koordineringsgruppe.
3. De fire vadehavskommuner (Tønder, Fanø, Esbjerg og
Varde), Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet og Friluftsrådet er repræsenteret i VFF’s styregruppe
4. Perioderne var 2006-2009, 2009-2013 og 2013-2016.
Koordinatorer for VFF har været Nanna Ramsgaard (20062009), Ulrik Geldermann Lützen (2009-2015) og Ditte Hviid (fra 2015)
5. S. Tougaard, et al.: Vadehavet. Kaskelot nr. 25, 1976.
6. Materialet kan findes på www.mitvadehav.dk. I perioden
2006-2013 blev Mit Vadehav støttet af Friluftsrådet og Esbjerg Kommune.
7. ”Artikeldatabase-projektet” blev udført i 2012 og var en
del af Sydvestjysk Udviklingsforums (SVUFs) Vadehavsprojekt.

8. Artiklerne kan bl.a. findes i Nationalparkmagasin 1, 2014
og 2, 2015.
9. Indtil nu er følgende temahæfter udkommet: 1. Møller
i Vadehavets landskab, 2. Landsbymiljøer i Vadehavsregionen, 3. Havne og ladepladser langs Vadehavets kyst, 4. Bygningskultur langs Vadehavet og 5. Græsning i fortid, nutid
og fremtid.
Summary
Ten years with the Wadden Sea Interpreter Forum – a coordinated communication partnership in the Wadden Sea area
The Wadden Sea Interpreter Forum (VFF) is a joint effort
between 15 communication institutions which promote the
Wadden Sea’s natural and cultural environment. In the last
ten years, the partnership has functioned as a network between the institutions concerned with self-governing nature
centres, government-approved museums, municipal nature
guides and school services, and government institutions.
VFF has performed numerous projects thanks to support
from the Danish Outdoor Council, and more recently also
the Wadden Sea National Park, and long-term results have
been achieved which would not have been possible if the
institutions had acted separately.
	In VFF, the Wadden Sea’s communicators have, among
other things, prepared an educational package for kindergartens and primary schools, authored articles on the Wadden Sea nature and culture, and participated together in major events. VFF has also contributed a significant number
of ideas for the Wadden Sea National Park’s national park
plan, and worked together with the other Danish national
parks and the international Wadden Sea Partnership on communication.
Ulrik Geldermann Lützen, (f. 1974)
Cand. scient. i geografi, naturvejleder. Formidler på Fiskeriog Søfartsmuseet (fra 2015), formidlingskoordinator i Vadehavets Formidlerforum (2009-2015), samt naturvejleder
på Kystcentret Thyborøn (2005-2009). Særligt interesseret
i kystnær landskabsudvikling, kystsikring og -forvaltning,
samt menneskets liv ved den jyske vestkyst.
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Underskrivelsen af aftalen mellem Syddansk Universitet og Fiskeri- og Søfartsmuseet 25. oktober 1999 om driften af CMRH, senere CMRS.
Fra venstre stående: Professor Poul Holm, rektor Henrik Tvarnøe, prorektor Flemming Just, bestyrelsesformand Eik Clausen, institutbestyrer Aage Trommer og museumsdirektør Morten Hahn Pedersen. Foto: Tonny Sørensen.
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Center for Maritime og Regionale Studier 1994-2016
− og skabelsen af et nyt forskningscenter
Af Mette Guldberg

I 1994 dannede Fiskeri- og Søfartsmuseet i samarbejde med
Aarhus Universitet forskningscentret Center for Maritim
og Regional Historie, det første af sin art i landet. Centret
skulle skabe gode rammer for den forskning, som museerne
ifølge museumsloven har pligt til at drive, og sikre, at forskningen skete på et niveau, der kunne evalueres på lige fod
med universitetsforskningen. Siden blev Syddansk Universitet museets samarbejdspartner i driften af centret, og centret
skiftede navn til Center for Maritime og Regionale Studier
– et navn, der skulle udtrykke centrets tværfaglige ambition.
I begyndelsen af 2016 indgår centret i et nyt samarbejde,
hvor det sammen med det tidligere Center for Industri- og
Erhvervshistorie fremover kommer til at virke under navnet
Center for Maritim- og Erhvervshistorie. Artiklen redegør
for forskningscentrets virke i dets godt 20-årige levetid.1
Samarbejde mellem museum og universitet
I 1994 kunne Fiskeri- og Søfartsmuseet præsentere sit nydannede forskningscenter, Center for Maritim og Regional
Historie (CMRH), som museet havde oprettet i samarbejde
med Aarhus Universitet med Poul Holm som leder. Det var
en nyskabelse i dansk museumsverden, at et museum og et
universitet gik sammen i et formelt samarbejde, og i første
omgang blev centret oprettet for en forsøgsperiode på fem
år. I museets årsberetning 1994 hed det, at ”med etableringen af Center for Maritim og Regional Historie i samarbejde
med Aarhus Universitet fik man skabt en ny og fremtidsrettet
ramme omkring det kulturhistoriske forskningsarbejde, som
er en nødvendig forudsætning for den formidling, der med
tiden skal fylde de kommende udstillingshaller”.2

Forud for centrets dannelse var to af Fiskeri- og Søfartsmuseets kulturhistoriske medarbejdere, direktør Morten
Hahn-Pedersen og museumsinspektør Poul Holm, blevet
underkastet en uafhængig videnskabelig evaluering, der
endte med kompetenceerklæringer som hhv. forskningslektor og forskningsprofessor. Med centrets oprettelse skulle
museets kulturhistoriske inspektører med forskningsforpligtelser fremover være underlagt en stillingsstruktur, der indebar, at de skulle have en ph.d.-grad eller erhverve den inden
for en nærmere fastsat frist og efterfølgende meritere sig i
henhold til stillingsstrukturen.3 Formålet med centret var 1)
at danne ramme om centrets egne forskningsprojekter, 2) at
være arbejdsplads for stipendiater, 3) at initiere regionale og
internationale samarbejdsprojekter og 4) at være mødested
og diskussionsforum for danske martime og regionale historikere.4 Femårsrapporten 1994-1999 opregner fem afsluttede projekter – en specialeafhandling, en ph.d.-afhandling,
en byhistorie og to virksomhedshistorier – otte igangværende projekter og otte planlagte projekter. Projekterne blev
alle udført af ansatte på museet, i alt syv fastansatte eller
projektansatte, mens Aarhus Universitet bidrog med bl.a.
medlemmer i centrets akademiske udvalg og bistand ved
videnskabelige bedømmelser. Desuden var centrets ph.d.studerende indskrevet ved Aarhus Universitet.
Fra Aarhus Universitet til Syddansk Universitet
Da centret havde eksisteret i fem år, blev det underkastet
en ekstern evaluering, som vurderede, at centret havde nået
sine mål, og som anbefalede, at centrets fremtid blev sikret
og udbygget.5
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Omtrent samtidig, i september 1999, oprettede det nydannede Syddansk Universitet – en fusion af Sydjysk Universitetscenter, Handelshøjskole Syd/Ingeniørhøjskole Syd
og Odense Universitet – historiestudiet i Esbjerg og gav dermed betydeligt forbedrede forudsætninger for opbygningen
af et historiefagligt miljø i det sydvestjyske område. Både
på Syddansk Universitet (SDU) og på Fiskeri- og Søfartsmuseet var der interesse for et samarbejde, og resultatet
blev, at der i oktober 1999 blev indgået aftale om, at Center
for Maritim og Regional Historie fremover skulle drives i
fællesskab mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk
Universitet. Fiskeri- og Søfartsmuseets nu tre kulturhistoriske forskere skulle fortsat indgå med deres forskningstid på hver en fjerdedel årsværk årligt, men som noget nyt
bidrog universitetet også med arbejdskraft, idet SDU skulle
bidrage til centret med en professor, en lektor og en ph.d.studerende. Centrets basisbemanding skulle yderligere suppleres med eksternt finansierede medarbejdere.6 Også rent
fysisk holdt centret flyttedag. Hidtil havde centrets leder,
Poul Holm, siddet på Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvor han
også var ansat. Nu fik han arbejdsplads på SDUs campus på
Niels Bohrs Vej i Esbjerg ca. fire km fra museet.
Med de nye statutter blev centrets formål – ud over de
ovenfor nævnte – tilføjet formuleringer om at fremme tværvidenskabelig forskning og bygge bro mellem universitets- og
museumsforskning.7 Ambitionen om den tværvidenskabelige
forskning var den væsentligste grund til, at centret i 2002
skiftede navn til Center for Maritime og Regionale Studier
(CMRS) for på den måde at åbne mulighed for, at centret
kunne huse andet end historiske studier. Det blev i 1999
forudskikket, at ”de lange linier i den regionale udvikling
i Nordeuropa, miljøhistorie og landskabsforskning vil være
centrale elementer i fremtidens grundforskning ved centret”.8
Denne ambition blev i de følgende år indfriet gennem
deltagelse i lang række samarbejder, som genererede økonomi til talrige projekter. Det gjaldt ikke mindst det såkaldte
HMAP-projekt (History of Marine Animal Populations) om
havenes økohistorie, som gav centret en stærk miljøhistorisk profil.9 Centrets aktiviteter indgik i forskellige samarbejdskonstellationer, som ud over HMAP bl.a. var CON-
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WOY (Consequences of Weather and Climate Changes for
Marine and Freshwater Ecosystems), MarBEF (Marine
Biodiversity and Ecosystem Functioning EU Network of
Excellence), NORMA (Nordic Research network in Maritime Studies), BEST (Business Enterprises for Sustainable
Travel and Tourism), FISHNET (Danish Network for Fisheries and Aquaculture Research) samt forskerskolen MARINERS (Maritime History and Marine Environmental Research School). Femårs-rapporten 2000-2004 opregner 11
igangværende ph.d.-forløb, som var tilknyttet forskerskolen,
og lige så mange hjemmesider, som blev organiseret og opdateret af CMRS. Antallet af medarbejdere var 23 – heraf
fem organizational
på museet – ogoutline
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CMRS’ videnskabelige råd og en del af medarbejderne til fællesmøde på Fiskeri- og Søfartsmuseet i november 2005.
Forreste række fra venstre: Poul Holm, Mette Guldberg Aoife Daly, Jette Linaa Larsen, Erik Clausen, Janne Liburd.
Anden række: Arne Langhelle, Morten Karnøe Søndergaard, Jesper Carlsen, Lars Scholl, Verena Winiwarter.
Tredje række: Anne Husum, Morten Hahn Pedersen, Martin Rheinheimer, Bo Ejstrud.
Bageste række: Mogens Rostgaard Nissen, Søren Byskov, Rene Taudal Poulsen, Bo Poulsen, Flemming Rieck, Kurt Villads Jensen.

ne historie, socialantropologi, arkæologi, miljøteknologi og
biologi. Ligesom den tværfaglige ambition var den internationale ambition tydeligt formuleret. Femårsrapporten var –
ligesom alle fællespapirer i CMRS – skrevet på engelsk, og
der var flere af centrets medarbejdere, der ikke havde dansk
som modersmål.10

I december 2005 meddelte Poul Holm at han fratrådte
stillingen som professor og leder af CMRS med udgangen
af februar 2006. Lektor Martin Rheinheimer, som havde
været tilknyttet CMRS siden 1999, blev konstitueret leder
af CMRS, indtil han året efter blev ansat i stillingen som
professor i maritim og regional historie og leder af CMRS.
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Et fagligt miljø i Esbjerg
En del af de igangværende projekter ved CMRS var knyttet til Poul Holms person og flyttede med ham til hans nye
arbejdsplads på Roskilde Universitetscenter, hvor han var
blevet rektor, og med projekterne flyttede også flere af centrets medarbejdere. Til gengæld var endnu et stort initiativ
i tilknytning til CMRS faldet på plads i slutningen af 2005,
idet der var fundet ekstern finansiering til at oprette en toårig marinarkæologisk overbygningsuddannelse, således at
studerende kunne opnå en kandidatgrad i marinarkæologi
på SDU Esbjerg. Til at forestå opbygningen af uddannelsen
blev Thijs Maarleveld ansat som professor i marinarkæologi
med tiltrædelse 1. januar 2006, og mere personale kom til,
efterhånden som uddannelsen blev opbygget.11 Thijs Maarleveld overtog samtidig ledelsen af forskerskolen MAST,
som løb frem til 2011.
Ved udgangen af 2006 kunne antallet af medarbejdere på
CMRS opregnes til 17, og en del af ansigterne var nye i forhold til 2004. Alle ph.d.-stipendier, som var aktive i 2004,
var løbet ud på nær ét, og der var kommet tre nye til. To
af stipendierne var inden for turismeforskning, et emneområde, som var kommet til at fylde mere i centrets arbejde,
efter tilknytningen af antropolog, ph.d. Janne Liburd, som
i 2003 var blevet ansat på SDU til at opbygge en ny cand.
negot-uddannelse i International Turisme og Fritidsmanagement, og som var en af samarbejdspartnerne i stiftelsen af
forskerskolen MAST 2005.
Endnu et nyt emneområde kom til i 2008, hvor Historisk
Samling for Besættelsestiden blev associeret CMRS efter
at være flyttet fra en adresse i Esbjergs bymidte til SDUs
campus på Niels Bohrs Vej i Esbjerg. Både tilknytningen
af turismeforskere og af besættelsestidsforskere var betegnende for CMRS’ bestræbelser på at fungere som samarbejdsorgan for de forskere, der arbejdede i Esbjerg, og som
havde berøring med CMRS’ emnefelt.
Centret var i disse år mere konsoliderende end ekspansivt
i sin praksis. Samarbejdet internt i centret blev prioriteret
frem for store internationale projekter med mange samarbejdspartnere, eksterne projektmidler blev primært søgt til
forskere, der i forvejen var knyttet til centret, og der blev i
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Ekskursion til Amrum 2007, hvor der studeres gravsten over
søfolk. Fra venstre Helle Kildebæk Raun, Mogens Rostgaard Nissen, Christina Balslev Jespersen, Lulu Anne Hansen. Foto: Martin
Rheinheimer.

mindre grad end tidligere hentet folk udefra til eksternt finansierede projekter.12 Strategien var, at de enkelte medlemmer af centret var medlemmer af netværk, redaktionskomiteer, råd, nævn o.l., og at centret derigennem fik berøring med
et stort netværk.13 Samarbejdet internt i centret skete i form
af møder, seminarer, ekskursioner og workshops. Desuden
havde man i perioder fælles samarbejdsprojekter, bl.a. om
Vadehavet og om bunkers.14 Samarbejdet udstrakte sig også
til at omfatte de studerende, hvoraf ikke så få startede deres
erhvervskarriere med en kortere eller længere ansættelse på
museet som studenter, kandidater eller ph.d.er. Universitetet
på sin side brugte museet i undervisningen, dels i form af besøg på museet, dels ved at benytte museets ansatte som gæsteforelæsere, ligesom de marinarkæologistuderende brugte
– og fortsat bruger – museets store samling af småbåde til at
øve sig i opmålinger. Ved en enkelt lejlighed blev der gennemført et længere forløb, hvor historiestuderende planlagde
en udstilling på museet med tilhørende temahæfte.15
Efter at museet havde opkvalificeret forskningen på det
kulturhistoriske område, kom turen til det naturhistoriske
område, hvor stillingen som naturhistorisk museumsin-

spektør i 2008 blev genbesat af biolog Lasse Fast Jensen,
der havde opnået en ph.d.-grad inden ansættelsen. Ved udgangen af 2015 var museets mandskabsmæssige bidrag til
CMRS museets tre fastansatte forskere, to kulturhistorikere
og en naturhistoriker.
I et vadested
I 2007 flyttede SDU historiefaget fra Esbjerg til Kolding, og
i 2013 blev historiefaget samlet i Odense. Samme år blev alt
videnskabeligt personale inden for humaniora, på nær marinarkæologien, flyttet fra universitetets campus i Esbjerg.
Året forinden havde Historisk Samling for Besættelsestiden
ændret tilhørsforhold og var blevet en del af det nydannede

Sydvestjyske Museer, en sammenlægning af Esbjerg Museum og Antikvarisk Samling i Ribe. Tilbage af CMRS’
aktiviteter i Esbjerg var Fiskeri- og Søfartsmuseet og den
marinarkæologiske kandidatuddannelse.
Disse ændringer gav udfordringer i forhold til at bevare
det faglige miljø, der de forudgående år var opbygget i Esbjerg. Den fysiske nærhed mellem museet på den ene side
og det videnskabelige personale og de studerende, der havde
deres daglige gang på campus i Esbjerg på den anden side,
havde været med til at skabe tæt kontakt mellem centermedlemmerne. Nu kunne møder ikke afvikles på samme ubesværede måde som hidtil. Hvor man tidligere kunne mødes
et par timer sidst på dagen, skulle man nu sætte det meste

Ekskursion til Mandø 2008. Fra venstre: Bo Ejstrud, Helle Kildebæk Raun, Henrik Lundtofte, Niels Christian Nielsen, Lulu Anne Hansen,
Mogens Rostgaard Nissen, Bente Bramming. Foto: Martin Rheinheimer.
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af en dag af, hvis der skulle holdes møde. Også samarbejdet
med turismeforskningen – som nu var blevet til TIC, Centre
for Tourism, Innovation and Culture – blev udfordret, idet
TIC fik til huse i Kolding.
Fra de to institutioners – SDUs og Fiskeri- og Søfartsmuseets – side var der ønske om, at CMRS’ leder skulle
have arbejdsplads i Esbjerg, og dermed overgik ledelsen af
CMRS fra Martin Rheinheimer til Thijs Maarleveld i løbet
af sommeren 2013. Det var imidlertid ikke nogen holdbar
løsning, idet Thijs Maarleveld ønskede at koncentrere sin
indsats om marinarkæologien.16 Samtidig var en vakant lektorstilling på historie ikke blevet genbesat, hvilket betød, at
universitet ikke kunne levere tilstrækkelig historiefaglig arbejdskraft ind i centret. Og endelig rumlede det med dimensioneringsplaner på universitetet, der gjorde det usikkert,
hvad man kunne regne med i fremtiden. Det var åbenlyst, at
der var brug for en ny konstruktion, som kunne tage højde
for de ændrede vilkår, og som kunne holde sammen på miljøet. Men også åbenlyst, at det var svært at træffe beslutninger, der kunne holde, når man ikke kendte vilkårene fremefter. I den situation valgte man i april 2014 at konstituere
forsknings- og samlingschef Mette Guldberg fra Fiskeri- og
Søfartsmuseet som leder af CMRS for et år, indtil det var
afklaret, hvordan fremtiden skulle se ud.
En af de første opgaver var at gå videre med tanken om
at associere andre maritime museer til CMRS. Der var allerede foretaget sonderinger i den retning, og nu gik man
videre med idéen i et forsøg på at opbygge et større fagligt
miljø. Rationalet bag disse bestræbelser var, at kravene til
forskning på de danske museer var blevet skærpet i de senere år, og at man mente, at CMRS med sine erfaringer kunne
tilbyde attraktive rammer for de museumsmedarbejdere, der
skulle opkvalificere deres forskning. Helt konkret blev der
indgået aftale om associering af tre museer, Limfjordsmuseet, M/S Museet for Søfart og Vikingeskibsmuseet. Gennem
2014 og frem til foråret 2015 blev der holdt møder til at forberede det kommende samarbejde. Konstruktionen viste sig
dog ikke at imødekomme aktuelle behov på de associerede
museer, som et efter et meldte fra, og til sidst blev tanken
om at associere museer opgivet.
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Center for Maritim- og Erhvervshistorie
Sideløbende med bestræbelserne på at associere de tre maritime museer var der også andre bestræbelser i gang for at
fremtidssikre forskningscentrets funktion. Efterhånden som
konturerne af dimensioneringens virkninger på universiteter
tegnede sig, stod det klart, at det ikke længere var realistisk,
at centret kunne opretholdes med den bemanding, der var
fastsat i statutterne. Tværtimod måtte imødeses, at stillinger,
der blev vakante ved naturlig afgang, ikke blev genbesat. På
baggrund af disse perspektiver indledtes forhandlinger med
et andet forskningscenter, Center for Industri- og Erhvervshistorie (CIE), som var blevet oprettet 10 år tidligere på lignende vilkår som CMRS i et samarbejde mellem Danmarks
Industrimuseum og Syddansk Universitet. Lederne for de to
centre, Per Boje og Mette Guldberg, fik mandat til at indgå
drøftelser og udforme et forslag til, hvordan de to centre
kunne samarbejde. På baggrund af en analyse af forskelle
og ligheder de to centre imellem drøftedes de muligheder
og begrænsninger, der ville ligge i et tættere samarbejde.
Gennem drøftelserne stod det klart, at en sammenlægning
mellem de to centre ville give den stærkeste konstruktion,
og da der ikke var forhold, der talte klart imod, blev der
udarbejdet statutter for et nyt fælles center i et samarbejde
mellem SDU, Danmarks Industrimuseum og Fiskeri- og Søfartsmuseet. Statutterne søgte at integrere det bedste fra de
to centre, lige som navnet på det nye center lånte elementer
fra hvert af de to. Statutterne til det nye Center for Maritim- og Erhvervshistorie (CME) blev underskrevet i efteråret 2015, hvor Syddansk Universitet også opslog en stilling
som professor med særlige opgaver ved Historisk Institut til
at lede centret. Jeppe Nevers blev ansat i stillingen, og således var centret klar til at træde i kraft 1. marts 2016.
Med oprettelsen af det nye center var det ikke længere
relevant at tale om associering af museer, idet det nye center
åbnede mulighed for, at enkelte forskere på museer, og ikke
nødvendigvis hele institutioner, kunne tilknytte sig centret i
perioder, hvor man var aktiv forsker.
Det nye center betød endvidere en afsked med den tværfaglige ambition i bredere forstand, idet ”historie” kom til
at indgå i det nye centers navn på bekostning af det mere

Ekskursion til de tyske halliger Gröde og Oland 2012. Fra venstre: Morten Hahn-Pedersen, Søren Byskov, Lulu Anne Hansen, Mette Guldberg, Helle Kildebæk Raun, Thijs Maarleveld. Foto: Martin Rheiheimer

omfattende ”studier”. Fiskeri- og Søfartsmuseet har både
et kulturhistorisk og et naturhistorisk ansvarsområde, men
trods den tværfaglige ambition i CMRS viste det sig være
en udfordring at få det naturhistoriske fagområde integreret
i centrets arbejde, og det lykkedes aldrig for alvor at gøre
CMRS til det primære samarbejdsforum for den naturhistoriske forskning på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Med dannelsen af CME indgår museets naturhistoriske forskning ikke i
centret, men må finde andre samarbejdspartnere på danske
og udenlandske universiteter, hvilket i store træk er en videreførelse af den nuværende praksis.
Museerne og forskningen
Da CMRH startede i 1994 var det en nyskabelse i Danmark.
Ikke andre steder fandtes et sådant forskningscenter, som
byggede bro mellem museums- og universitetsforskning,

og tanken om at indføre stillingsstruktur på museerne og
stille krav om, at museumsinspektører skulle have en ph.d.grad lå meget fjernt for de fleste museer. Men med årene
opstod flere lignende centre i samarbejde mellem universitet og museer, nogle opbygget efter samme principper som
CMRS, andre med andre organisationsformer.17
Ifølge museumsloven er forskning en ud af de fem basale
opgaver for museerne – indsamling, registrering, bevaring,
forskning og formidling – men i praksis er det ofte forskningen, der trækker det korteste strå, når tiden skal prioriteres
i en travl dagligdag på museerne. I løbet af 2000’erne kom
der større fokus på forskningen på danske museer, hvilket
igen var udslag af en øget fokus på forskningen på institutioner inden for kulturministeriets område. I marts 2009 udgav
Kulturministeriet Forskningsstrategi for Kulturministeriets
område, og anbefalingerne i denne rapport prægede det vi-
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dere arbejde med udviklingen af forskningen på museerne.
Det gjaldt ikke mindst udvalgets anbefaling af, at museerne
”for at kunne gøre sig gældende i forskningsverdenen skal
forskningsinstitutionerne i højere grad profilere og synliggøre deres forskning og være i stand til at relatere forskningen til et alment forskningsbegreb”.18 Mange museer havde
ellers hævdet det standpunkt, at der fandtes en særlig museumsforskning, der er grundlæggende forskellig fra universitetsforskning og derfor ikke kunne evalueres på lige fod
med denne. Kulturministeriets forskningsstrategi fordrede
nu, at al forskning skulle kunne leve op til de samme kriterier og dermed kunne evalueres på lige fod.

I december 2012 blev der vedtaget en række ændringer i
museumsloven med baggrund i et forudgående udredningsarbejde, og som et resultat af disse ændringer flyttedes de
ca. 10 millioner kroner, der hidtil havde været kendt som
”rådighedssummen”, og som kunne søges af museerne til
forskning og undersøgelser, fra at blive administreret af
Kulturstyrelsen til at blive en del af de midler, der fordeles
af Kulturministeriets Forskningsudvalg. Dermed skulle museerne konkurrere om midlerne på lige fod med forskere på
andre forskningsinstitutioner under Kulturministeriet, hvilket i praksis betød, at ansøgere skulle have en ph.d.-grad
eller tilsvarende for at komme i betragtning.

Projektgruppen bag projektet ”Handel og vandel – dansk hollandske kontakter i 1600-1700-tallet.” Fra venstre: Asbjørn Holm, Martin
Rheinheimer, Christina Folke Ax, Max Pedersen, Elsemarie Dam-Jensen, Asger Nørlund Christensen og Mette Guldberg.
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Resultater for museet
Visionerne for CMRS i 1994 viste sig således at have været meget fremsynede. Centret må siges at have levet op til
sine målsætninger, og det betyder i dag, at Fiskeri- og Søfartsmuseet står vel rustet til at opfylde de skærpede krav
på forskningsområdet. Det helt konkrete resultat af centrets
eksistens for Fiskeri- og Søfartsmuseet har været, at det i
dag har et hold på tre seniorforskerbedømte forskere, hvoraf
to har gennemført deres ph.d.-forløb på CMRS. Det var ikke
nogen kort proces at nå så langt: 23 år skulle der gå, fra centret blev stiftet, til alle museets faste forskere var seniorforskerbedømt – en tilstand, som ikke er permanent, men kan
ændre sig ved næste personaleudskiftning.
Ud over dette mere formelle resultat af et kontinuerligt og formaliseret samarbejde med universitetsverdenen
har samarbejdet i CMRS haft en lang række andre positive
virkninger for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Det gælder ikke
mindst det kollegiale: At forskerne fra museet indgår i en
sammenhæng med andre forskere og dermed får en kontekst
for egen forskning. Man fik forskningskolleger, indgik i et
diskussionsforum og fik i det hele taget en større berøringsflade til forskningsverdenen. Det øgede fokus på forskning
gjorde også, at omverdenen fik øje for også denne side af
museets virke, hvilket affødte flere rekvirerede opgaver fra
virksomheder og institutioner. I forbindelse med ansøgninger til forskningspuljer og fonde gav det en stor fleksibilitet
i ansøgningsprocessen, at samarbejdet med universitetet allerede var etableret, så man ikke skulle ud at søge samarbejdspartnere fra gang til gang.
Et af de sidste resultater, CMRS opnåede, var en bevilling fra VELUX FONDEN, som i 2015 bevilgede knap
fire millioner til det treårige forsknings- og formidlingsprojekt ”Handel og Vandel – Dansk Hollandske kontakter
i 1600-1700-tallet”. Projektet udføres af en projektgruppe
på syv personer, hvoraf to – Martin Rheinheimer og Mette
Guldberg – kommer fra CMRS, mens resten kommer fra
andre museer eller er blevet ansat til projektet. Dette projekt
vil nu indgå i det nye forskningscenter og dermed sikre en
solid aktivitet i centrets første år.

Konklusion
1. marts 2016 ophører
CMRS som forskningscenter, og på sin vis er
det en epoke, der er slut.
På den anden side har det
aldrig været meningen,
at CMRS skulle være en
statisk enhed. Hele vejen
gennem sin eksistenstid har centret ændret sig efter forholdene og således også nu.
I centrets første år var der ambitioner om, at større forskningsprojekter også skulle kunne huses på museet. Det blev
aldrig tilfældet, og det må nok også erkendes, at det ville
være svært på en så sammensat arbejdsplads som Fiskeriog Søfartsmuseet at huse en stor gruppe medarbejdere, der
fokuserede på en enkelt af museets opgaver. Det ville forrykke balancen mellem gruppen af forskere og de mange
andre personalegrupper, som kunne føle, at fokus blev flyttet fra at drive museum til at drive forskning.
Deltagelsen i CMRS har ikke øget antallet af forskningsmedarbejdere på museet. Museets personalemæssige andel
har været ret konstant gennem årene: to til tre kulturhistorikere og fra 2008 også en naturhistoriker, lejlighedsvis
suppleret med medarbejdere i tidsbegrænsede ansættelser.
Museet har således været den konstante størrelse i CMRS,
mens antallet af medarbejdere på universitetet har svinget.
Volumen har imidlertid ikke været så væsentligt for museet, som fordelen ved at indgå i et forskningsmiljø var. For
museet har deltagelsen i CMRS betydet et langt sejt træk
på at opkvalificere museets forskning, således at den i dag
kan leve op til de aktuelle krav, der stilles til forskningen på
landets statsanerkendte museer.
Med dannelsen af det nye Center for Maritim- og Erhvervshistorie er der skabt solide rammer for det aktuelle
treårige projekt om dansk-hollandske kontakter og for andre, kommende forskningsprojekter. Og de fortsat tætte relationer mellem universitet og museer vil sikre, at samarbejdet udvikles yderligere i de kommende år.
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Noter
1. Nærværende artikel handler primært om rammerne for
Center for Maritime og Regionale Studier og i mindre grad
om centrets faglige resultater. For disse henvises til CMRS’
femårsrapporter og årsberetninger. Der er redegjort for
forskningscentrets første levetid i disse to artikler: Morten
Hahn-Pedersen og Poul Holm: Center for Maritim og Regional Historie. Et nyt initiativ i den museale forskning.
Sjæk’len 1994. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Esbjerg
1995, p. 113-122; Poul Holm, Morten Hahn-Pedersen og
Flemming Just: Bro mellem museums- og universitetsforskning. Sjæk’len 1999. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Esbjerg 2000, p.141-149. Ud over disse artikler er der til
denne artikel anvendt vedtægter, evalueringer, strategiplaner, årsberetninger og andet upubliceret materiale vedr. centret i i CMRS’s arkiv på Fiskeri- og Søfartsmuseet.
2. Årsberetning 1994. Sjæk’len 1994. Årbog for Fiskeri- og
Søfartsmuseet, Esbjerg 2005, p. 123-137, p. 123.
3. Hahn-Pedersen og Holm op.cit.1995, p. 115. Stillingsstrukturen, som beskriver de forskellige kategorier af videnskabeligt personale og kravene til dem kan i deres nugældende form findes i Bekendtgørelse om stillingsstruktur for
videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet. BEK
nr. 1222 af 30/10/2015.
4. Hahn-Pedersen og Holm op.cit.1995, p. 125.
5. Holm, Hahn-Pedersen og Just op.cit. 2000, p. 146. Final Evaluation report of the CMRH, 1999, CMRS’ arkiv.
Evalueringen blev foretaget af tre medlemmer af CMRHs
akademiske råd Jaap R. Bruijn, Leiden Universitet, Lars U.
Scholl, Deutsches Schiffahtsmuseum, og Vagn Wåhlin, Aarhus Universitet.
6. Holm, Hahn-Pedersen og Just op.cit. 2000, p. 147.
7. Den nye konstruktion blev beskrevet i Holm, Hahn-Pedersen og Just op.cit. 2000, p. 147 f.
8. Holm, Hahn-Pedersen og Just op.cit.2000, p. 148.
9. Poul Holm: Havenes økohistorie – et globalt forskningsprojekt, Sjæk’len – Årbog 2000, Esbjerg 2001, p. 8-13.
10. Report of the five-year period of the CMRS, 1 Feb 200031 Dec 2004. Esbjerg 1 July 2005. CMRS’ arkiv.
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11. Maarleveld, Th.J. & J. Auer: Present Demands and Educating a New Generation of Maritime Archaeologists, Journal of Maritime Archaeology, Volume 3/2, , 2008 p. 69-73.
12. En undtagelse var Interreg-projektet Virtuelt Museum
(www.vimu.info) fra 2005-2008, som gav mulighed for at
ansætte en forsker og en del studentermedhjælpere.
13. Strategy plan 2006-2010, p.8; Strategy and work plan
2011-2015, p. 7, CMRS’ arkiv.
14. Sidstnævnte samarbejde resulterede i antologien Bunkers.
Atlantvoldens perspektiver i Danmark, redigeret af L. A. Hansen & M. Rheinheimer. Syddansk Universitetsforlag 2014.
15. Udstillingen: ”Pirater og kristne slaver” på Fiskeri- og
Søfartsmuseet 2003-2004 samt temahæftet Pirater og kristne slaver − en sømands møde med den islamiske kultur i
1700-tallet redigeret af Mette Guldberg og Martin Rheinheimer. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2003.
16. Se. F.eks. Maarleveld, Th.J., U. Guérin & B. Egger
(eds.): Manual for Activities directed at Underwater Cultural Heritage. A guide on the Rules annexed to the UNESCO
2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. Paris, UNESCO 2013.
17. F.eks. Center for Dansk Byhistorie (2001), Dansk Center for Herregårdsforskning (2004), Center for Industri- og
Erhvervshistorie (2005).
18. Forskningen skal efter det almene forskningsbegreb
leve op til følgende kriterier: Originalitet, transparens og
gyldighed. Det er kriterier, der kan udlæses af OEDCs
forskningsbegreb, og som også bruges af forskningsrådet.
Forskningsstrategi for Kulturministeriets område. Udgivet i
marts 2009 af Kulturministeriet, p. 7 og p. 55f.
Summary
Centre for Maritime and Regional Studies 1994-2016
– and the establishment of a new research centre
In 1994 the Fisheries and Maritime Museum, in a partnership with Aarhus University, established the Research Centre for Maritime and Regional History, the first of its kind
in Denmark. The aim of the Centre was to provide a good
framework for the research which museums are required to
do under the Museums Act, and to ensure that the research

was done at a level that could be evaluated on equal terms
with university research. Later, the University of Southern Denmark became the Museum’s partner in operating
the centre, and the centre changed its name to Centre for
Maritime and Regional Studies – a name meant to express
the Centre’s multidisciplinary ambition. At the beginning
of 2016, the Centre is forming a new partnership with the
former Centre for Industrial and Business History, and will
henceforth work under the name of Centre for Maritime and
Business History. The article describes the research Centre’s
work since its establishment a little over 20 years ago.

Mette Guldberg (f. 1959)
Etnolog/historiker, ph.d., forsknings- og formidlingschef
på Fiskeri- og Søfartsmuseet og seniorforsker ved Center
for Maritime og Regionale Studier. 1990-1994 museumsinspektør ved Ølgod Museum, ansat som inspektør på Fiskeriog Søfartsmuseet 1994. Fra april 2014 konstitueret leder af
CMRS og fra juni 2015 konstitueret direktør for Fiskeri- og
Søfartsmuseet. Forfatter til artikler og bøger vedrørende
maritimhistorie, Vadehavets kulturhistorie samt kulturmiljø
og kulturarv.
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Den 27. maj 2015 holdt Fiskeri- og Søfartsmuseet afskedsreception for sin direktør gennem 27 år, Morten Hahn-Pedersen, der her ses
sammen med sin forgænger Horst Meesenburg.
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Årsberetning 2015

Indledning
2015 indledtes med, at museets direktør gennem 27 år,
Morten Hahn-Pedersen, i januar indgav sin opsigelse med
fratrædelse med udgangen af juni. Forsknings- og formidlingschef Mette Guldberg blev konstitueret i hans sted og
fungerede som sådan året ud.
2015 var også året, hvor der skulle følges op på den meget fine kvalitetsvurdering, museet fik af Kulturstyrelsen i
2014. Museets plan for at implementere styrelsens anbefalinger blev godkendt af Kulturstyrelsen i februar, og den indebar for 2015, at der skulle udarbejdes en række strategier,
der dækker delområder inden for vedligehold, forskning,
formidling, indsamling, konservering og bevaring. Disse
blev udarbejdet sidst på året. Derudover var der på museet
en lang række andre aktiviteter, som følgende beretning vil
forsøge at give et indtryk af.
Samlinger
Fiskeri- og Søfartsmuseets kulturhistoriske samling rummer
ca. 16.800 genstande vedrørende dansk fiskeri, vestjysk søfart og dansk offshore. Hertil kommer arkivalier, fotografier
og en stor samling af søkort og skibstegninger samt optegnelsesarkiv. Tidsmæssigt ligger samlingernes hovedvægt i
sidste halvdel af det 19. og hele det 20. århundrede.
	Fiskeri- og Søfartsmuseets naturhistoriske samling omfatter ca. 2800 præparater. Hovedvægten i samlingerne vedrører havpattedyr indsamlet som led i museets engagement
i Naturstyrelsens Beredskabsplan vedrørende havpattedyr.
Præparater fra sæler, primært kranier og nedfrosne vævsprøver, udgør den ene, og største, del af havpattedyrsam-

lingen. En anden del udgøres af præparater fra hvaler, dvs.
nedfrosne vævsprøver, kranier såvel som komplette skeletter. Hvalpræparaterne er indsamlet fra hele landet, mens de
indsamlede sælpræparater primært stammer fra Vadehavsområdet. Dertil kommer en fiskesamling bestående af en
række afstøbninger, udstoppede fisk samt formalinfikserede
fisk og en stor samling af invertebrater (hvirvelløse dyr),
særligt af muslinger og havsnegle.
	De kulturhistoriske samlinger registreres i Kulturstyrelsens system Regin, og museumssagerne publiceres via Regin
til hjemmesiden Museernes Samlinger, kulturarv.dk/mussam.
	Da de naturhistoriske museer endnu ikke har adgang til
et fælles registreringssystem analogt med Regin, foretages
registreringen af de naturhistoriske samlinger pt. elektronisk
i Microsoft Excel samt i en sideløbende fysisk registrant.
Det landsdækkende registreringssystem for naturhistoriske
museer SPECIFY er ved at blive rullet ud. Programmet blev
i august installeret på museet af en medarbejder ved Statens
Naturhistoriske Museum. Programmet vil blive tilrettet efter
museets specifikke behov, inden det tages i brug.
	Museets bibliotek hører under Esbjerg Hovedbibliotek
hvor størstedelen af samlingen er registreret. Der kan søges
i bogsamlingen via esbjergbibliotek.dk og bibliotek.dk. I det
forløbne år er gennemgangen af museets tidsskriftsamlingen med henblik på udskillelse af tidsskrifter, som ligger
uden for museets hovedemneområder, blevet tilendebragt.
	Museets interne håndbog i registrering og samlingshåndtering udgør den daglige vejledning i arbejdet med
de kulturhistoriske dele af samlingerne, fra indsamling og
modtagelse til registrering og magasinering. Håndbogen er
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i 2015 klargjort i fuldt omfang og dækker nu alle aspekter
af samlingshåndteringen. Der er tale om et dynamisk elektronisk dokument, som løbende tilrettes og udvikles. Det vil
sige at museets praksis inden for området til enhver tid er
beskrevet, samtidig med at ændringer i praksis løbende bliver ført ajour i håndbogen.
	I lighed med tidligere år har studerende fra marinarkæologi på Syddansk Universitet anvendt museets fartøjer som
øvelsesobjekter, når de skal lære at opmåle skibe. Museet
får de tegninger, der kommer ud af det, til arkivet.
	I december påbegyndtes en omfattende digitalisering af
den meget store samling, som Tage Sørensen i 2000 overdrog til Fiskeri- og Søfartsmuseet. Samlingen vedrører Vitus
Berings og Martin Spangsbergs Kamchatka-ekspeditioner og
lignende opdagelsesrejser i de vældige områder omkring Det
Nordlige Stillehav. Den omfatter mange sjældne bøger samt
værdifulde kobberstik og topografiske kort fra 1500- 1600og 1700-tallet. I 2015-16 bliver dele af samlingen digitaliseret, således at den fremover vil være tilgængelig på nettet. Digitaliseringen er gjort mulig takket være donationer fra Alice
og Tage Sørensens Fond samt Claus Sørensens Fond.
Indsamling og erhvervelser
Kulturhistorie: Fiskeri- og Søfartsmuseet har i 2015 med tak
modtaget 36 afleveringer af genstande, fotos og andet materiale fra virksomheder og privatpersoner i hele Danmark
vedrørende såvel fiskeri og søfart som offshore. Blandt årets
afleveringer kan nævnes:
	Fra tidligere lods Jan Ebsen er indkommet en unik
lodshåndbog (en såkaldt ’kursbog’), som indeholder hans
personligt indsamlede og udarbejdede kortmateriale og referencer anvendt under lodsning af skibe i en lang række
danske farvande og havneindsejlinger.
	Fra fa. Carl Backs A/S har museet fået overdraget en række
maritime genstande, som hidtil har været udstillet i butikken
på Malervej i Sædding, herunder flotte navnebrætter, et
skibsrat, lanterner og en model af E 224 HEBRON.
	Fra Helga Møller har museet modtaget et spændende maleri med motiv af et fladbundet fartøj til havs, formentlig en
tjalk eller kuf. I baggrunden ses endnu et tilsvarende fartøj.
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Et sidesværd er meget synligt på det forreste skib, hvilket indikerer en relation til Vadehavet. Signaturen er K. Leppa, og
givers bedstefar, Søren Peder Sørensen, erhvervede maleriet
på en auktion i Hamborg i 1919 eller 1920. Ifølge ham har
maleriet oprindeligt været ophængt på et slot i Sydtyskland.
Fra Jens Matthiesen har museet modtaget en søkikkert, som
ikke mindst er interessant pga. sine indgraveringer. Kikkerten, som er fundet i skunken i et hus i Esbjerg, er graveret
med årstallene 1720, 1885 og 1931, og sidstnævnte årstal
er suppleret med navnene Jeppe Chr. Sørensen og Chr. P.
Sørensen. Kikkertens proveniens er ved at blive undersøgt.
Begge afleveringer relaterer sig til Sørensen-familien, som
stammer fra Langli. Jeppe Chr. Sørensen var kendt som
”Kongen af Langli”, og Søren Peder Sørensen og Chr. P. Sørensen var hans sønner. En tredje søn var Claus Sørensen,
som bl.a. har givet navn til kutter E 1 CLAUS SØRENSEN.
	Fra Olie Gas Danmark har museet modtaget arkivalierne
fra Fiskerikompensationsnævnet, som blev etableret i 1986
med hjemmel i Undergrundsloven ved en aftale mellem Fiskeriforeningerne og North Sea Operators-Denmark (NSOCD). Det blev besluttet at udnævne formanden for Energiklagenævnet som formand, og Energiklagenævnet agerede
som sekretariat for Fiskerikompensationsnævnet indtil 2012.
Nævnet har haft et meget lavt aktivitetsniveau siden år 2000,
og derfor er det besluttet at fortsætte det i en mindre formel
form og overdrage arkivet til Fiskeri- og Søfartsmuseet.
	Fra Regnar Fugleberg har museet modtaget en norsk
harpunkanon. Fiskeskipper Kaj G. Nielsen, E 116 NANNY
BREDAHL, hjembragte i 1950’erne kanonen fra Aalesund,
og en henvendelse til Hvalfangstmuseet i Sandefjord, Norge,
har bekræftet, at der formentlig er tale om en ”bottlenosekanon”, brugt til fangst af døgling (på norsk: nebbhval). Der
er taget kontakt til Aalesund Museum for at få yderligere viden om denne form for hvalfangst, som fandt sted i perioden
ca. 1880-1930.
	Fra Jens Chr. Nielsen har museet modtaget en spændende optagelse af et interview, som blev foretaget med hans
far, fiskeskipper Johs. M. Nielsen, i 1975 samt en række
udklip fra faderens efterladte sager. Johs. M. Nielsen ejede
bl.a. E 253 JERRIG, var født i 1895, og han deltog både i

Kort over Sibirien med Nordkina, Japan og dele af den amerikanske vestkyst. Kortet er en del af den såkaldte Spangberg-samling af kort
og stik fra 1500-1700-tallet, som vil blive digitaliseret i 2015-16.

stiftelsen af UNION Skibsforsikring og i oprettelsen af Andelssildeoliefabrikken i 1948.
	Fra bundgarnsfisker Otto Permin i Kalvehave er hjemtaget regnskaber og øvrigt materiale fra hans virke som selvstændig bundgarnsfisker siden 1965. Givers oldefar, Johan
Permin, kom til Danmark fra Wendischer Landdorf i Pom-

mern i 1880’erne, og Permin-familien har drevet fiskeri fra
Kalvehave lige siden. Otto Permin var fortsat i 2015 aktiv
erhvervsfisker, men ønskede alligevel at overdrage materialet til Fiskeri- og Søfartsmuseet.
	Fra Poul-Ejnar Sørensen, Trawl- og Posebinderiet i
Esbjerg, har museet modtaget otte torskeruser og effekter
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brugt i fremstillingen af rejetrawl. Ruserne stammer fra HV
14 I.K. NIELSEN, hvis ejer har fisket med dem i Lillebælt i
1970’erne.
	Fra fiskeskipper Kr. Hansen, Hvide Sande, har museet
modtaget forskellige genstande fra hans redskabshus ved
Tyskerhavnen, som skal rømmes og nedrives for at give
plads til ferieboliger. Genstandene var bl.a. en splidstok til
hajkroge, et ubrugt garn til heltfiskeri og en lille stejle til
opredning af garn i lav højde, specielt så børn kunne nå op
og rede garn ud på den.
Naturhistorie: Fiskeri- og Søfartsmuseets akvarium har
med tak jævnligt modtaget fisk og invertebrater fra fisker
Lars Hast i Skærbæk og lejlighedsvis fra fartøjerne E 4 HO
BUGT, E 426 RUNE EGHOLM, RI 562 DITTE JUUL, E
567 SCOTIA, L 318 LAJEHEBIS og rusefisker Svend Ingvardsen i St. Darum. Besætningen om bord på E 1 CLAUS
SØRENSEN har i forbindelse med museumskutterens turistsejladser og på egentlige indsamlingstogter skaffet småfisk
og bunddyr til undervisningsbrug i formidlingstjenesten
samt til udstilling i akvariet. Endelig har museet udvekslet
fisk og invertebrater med Den Blå Planet, Øresundsakvariet,
Sylt Akvarium og Multimar i Tönningen.
	Angående havpattedyr har museet indsamlet prøver fra
10 spættede sæler, fire gråsæler, fire marsvin, to kaskelotter,
fem hvidnæser, en grind samt en ryghvirvel fra et kadaver,
der ikke umiddelbart kunne artsbestemmes.
	Midt i januar strandede en henfalden kaskelot ved Harboøre. Underkæben blev indsamlet, men en storm skyllede kadaveret ud i havet igen, hvor det forsvandt. I februar strandede en kaskelot på vaden ved Sønderho på Fanø. Hvalen blev
efterfølgende bjærget i land, og der blev udtaget prøver. Da
hvalen var meget henfalden, blev en udførlig obduktion ikke
udført. Hvalen blev efterfølgende opskåret ved anvendelse
af en kniv, der var specialkonstrueret til formålet og monteret på en rendegraver. I september strandede en grindehval
ca. 1½ km nord for Søndervig og blev indsamlet af museet.
Hvalen blev efterfølgende obduceret med deltagelse af folk
fra Aarhus Universitetshospital, DTU Veterinærinstituttet og
Aarhus Universitet. De fem hvidnæser strandede alle i slutningen af maj og starten af juni på den jyske vestkyst.
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Undersøgelse og forskning
Fiskeri- og Søfartsmuseets forskning foregår inden for
rammerne af Center for Maritime og Regionale Studier
(CMRS). Centret drives på 50/50-basis i samarbejde mellem
Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk Universitet (SDU).
Siden april 2014 har Mette Guldberg været konstitueret leder af centret, indtil der kunne findes en mere varig løsning.
Den blev fundet i 2015, idet der blev indgået en aftale om, at
forskningscentret slås sammen med et andet forskningscenter, Center for Industri- og Erhvervshistorie (CIE), som Syddansk Universitet og Danmarks Industrimuseum har drevet
sammen på lignende vilkår som dem, der gjaldt for CMRS.
Aftalen om sammenslutningen af de to centre til et nyt Center for Maritim- og Erhvervshistorie (CME) blev underskrevet i efteråret, og Syddansk Universitet opslog en stilling
som professor MSO til at lede centret. 9/11-15 blev det sidste møde holdt i det akademiske råd for CMRS, og pr. 1/3-16
er det nye center en realitet. Mens CMRS havde ambitioner
om at dække hele museets arbejdsfelt, dækker det nye center kun det kulturhistoriske område. Museets naturhistoriske
forskning vil fortsat samarbejde bredt med såvel danske som
udenlandske universiteter. Som en af sine sidste handlinger
fik CMRS gennemført en seniorforskerbedømmelse af Lasse
Fast Jensen, således at alle museets tre medarbejdere med
forskningsforpligtelse nu er seniorforskerbedømt.
CMRS afrapporterer sine samlede aktiviteter i en særlig
årsberetning, hvorfor følgende kun omfatter de undersøgelses- og forskningsprojekter, som i 2015 havde basis på Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Morten Hahn-Pedersen har arbejdet med problemstillingerne omkring de faldende olieprisers potentielle konsekvenser for aktivitetsniveauet i Esbjergs energisektor og
udskibningerne fra Esbjerg Havn.
Efter at have fået accepteret en interessetilkendegivelse
indsendte museet i marts en ansøgning til VELUX FONDENs museumssatsning, som har til opgave at styrke forsknings- og formidlingsindsatsen på de danske museer. I juni
kom besked om, at fonden havde bevilget knap fire millioner kroner til projektet ”Handel og Vandel” om danskhollandske forbindelser i 1600-1700-tallet. Bag ansøgnin-

gen står foruden Fiskeri- og Søfartsmuseet også Museum
Sønderjylland og Syddansk Universitet. Udgangspunktet
for projektet er de dansk-hollandske kontakter i 1600- og
1700-tallet, hvor Amsterdam var centrum i et tidligt globaliseringsforløb. Fra hele verden ankom skibe med eksotiske
varer, handel og håndværk trivedes, mennesker myldrede til,
og byen havde dimensioner, man knap kunne forestille sig i
datiden. Holland og Amsterdam fyldte derfor meget i folks
bevidsthed og påvirkede på utallige måder dagligdagen i
Danmark. Men hvordan var samspillet mellem det rige Holland og det knap så velstående Danmark? Og hvad betød
den hollandske forbindelse for almindelige mennesker? I
syv projekter, to store og fem mindre, undersøges aspekter

af verdensbyens indflydelse i Danmark i krydsfeltet mellem
materiel kultur, økonomiske aktiviteter og sociale kontakter. Sideløbende udvikles metoder til at formidle disse lidt
abstrakte begreber ved brug af konkrete menneskeskæbner.
Projektet løber over tre år og deltagerne er: cand. mag. Asger Nørlund Christensen, mag. scient. Max Pedersen, museumsinspektør Christina Folke Ax, overinspektør Elsemarie
Dam-Jensen, professor Martin Rheinheimer, museumsformidler Asbjørn Holm og forsknings- og formidlingschef
Mette Guldberg, som også er leder af projektet. Til at følge
projektet er nedsat en følgegruppe bestående af forskere fra
Danmark, Holland, Tyskland og England. Projektet blev påbegyndt 1/9-16 og løber over tre år.

Dissektion af en grind, der strandede lidt nord for Søndervig 20. september 2015. Fra venstre ses Mette Sif Hansen, DTU, Aage Kristian
Olsen Alstrup, Aarhus Universitet og Lasse Fast Jensen, Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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Søren Byskov har arbejdet med de statslige fiskeriundersøgelsers tidlige historie med udgangspunkt i oprettelsen af
Dansk Biologisk Station i 1889. Specifikt har han set på de
såkaldte ”rødspætteomplantninger” – storstilede årlige flytninger af små rødspætter fra Nordsøen og Nissum Bredning
til den centrale Limfjord og til Bælthavet. Omplantningerne
fandt sted fra 1892 og helt op til sidst i 1950’erne under
stram styring og overvågning fra Biologisk Station. At flytte
rødspætter fra ”overbefolkede” opvækstområder til ”underbefolkede” områder med gode vækstbetingelser var en højt
prioriteret aktivitet, som man var overbevist om havde en
meget gavnlig indvirkning på det samlede danske erhvervsfiskeris udbytte. Som et casestudie viser historien om omplantningerne og deres ophør i 1958 noget om forskningens
skiftende fokus, i dette tilfælde fra at være en erhvervsstøttefunktion til at være uafhængig vidensinstitution.
Historiker, ph.d. Christine Overgaard har gennemført en
undersøgelse af erhvervsfiskeriet i Bælthavet og den vestlige del af Østersøen, det såkaldte ICES-område 22. Undersøgelsen omhandler udviklingen af fiskeriet i perioden
1980-2015 og baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse
blandt erhvervsfiskere i området samt interviews og skriftlige kilder. Fokus er på de forringede vilkår for erhvervsfiskeri i området, som er fulgt med indførelsen af stadig mere
omfattende regulering kombineret med strukturudviklingen
i fiskeriet siden Ny Regulerings indførelse i 2007.
Lasse Fast Jensen har i 2015 arbejdet med et projekt omhandlende snæblens adfærd og vandringsmønstre i Vidåen
ved hjælp af akustisk telemetri. Biologistuderende Morten
Hertz ved Aalborg Universitet er tilknyttet projektet med
Lasse Fast Jensen som medvejleder. Projektet blev opstartet
i november 2014, hvor hydrofoner blev installeret forskellige steder i Vidåen og i Vadehavet, og 78 snæbler fik indopereret en akustisk sender. De akustiske sendere udsender
et specifikt signal, der opfanges af hydrofonerne, og på den
måde kan snæblernes vandring følges. Projektet, der afsluttes foråret 2016, udføres i samarbejde med DTU Aqua, Aalborg Universitet og Alfred Wegener Instituttet i Tyskland.
Projektet er finansieret ved støtte fra 15. Juni Fonden på
272.000 kr. Derudover har Lasse Fast Jensen arbejdet på
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et projekt omhandlende fysiologi og fødeøkologi hos snæbel og helt, der er støttet af Nationalpark Vadehavet med
41.000 kr. og sker i samarbejde med DTU Aqua, Aalborg
Universitet, Alfred Wegener Instituttet i Tyskland og La Rochelle Universitet i Frankrig. Biologistuderende Søren Nøhr
Thomsen ved Aalborg Universitet er tilknyttet projektet
med Lasse Fast Jensen som medvejleder.
I august udførte biologistuderende Susie Barchley Madsen ved Københavns Universitet forsøg i museets sælarium
om Rubberguard’s – en ledning, der er strømførende i saltvand – indvirkning på gråsælers adfærdsmønstre. Forsøgene
var led i afdækningen af om Rubberguard kan anvendes som
bortskræmmemiddel i forbindelse med gråsælers skadevolden på fiskeredskaber.
Lasse Fast Jensen er medvejleder for biologistuderende
Sine Hedekær Hansen ved Aalborg Universitet, der med
projektet Population analyses of mineral bone density in
Atlantic cod (Gadus morhua) undersøger forskelle i tætheden af kranieknogler og morfologi af øresten mellem danske
torskebestande. Lasse Fast Jensen var ligeledes medvejleder
for Jesper Wøhlk Bøttcher og Trine Bæk Pedersen, begge
Aalborg Universitet, der med specialerne Migration patterns
and life history traits of the endangered North Sea houting
(Coregonus oxyrinchus) og CT scan examinations of skulls
and jaws of harbour seal populations afsluttede deres biologiuddannelse i 2015. Endelig har Lasse Fast Jensen været
vedleder for en gruppe studerende ved Aalborg Universitet
på et projekt omhandlende populationsdynamikker hos
snæblen, undersøgt ved hjælp af computersimuleringer og
population viability analysis. Sluttelig har tre udenlandske
biologistuderende gæstet museet i 2015. Studerende ved
INSA, Institute of Applied Sciences of Lyon, Paul Rognon
har deltaget i pejling af akustisk mærkede snæbler og Andreas Bauer og Katharine Rogenhofer, begge Wiens Universitet, har gæstet museet for at arbejde med morfologi hos
henholdsvis kutlinger og hundestejler.
Museets samling af gråsælkranier er indgået i Bachelorstuderende ved Københavns Universitet Jacob RuskovNielsens arbejde med morfologisk variation hos gråsæler i
Danmark gennem tiden.

Samarbejde og poster
Museet indgår i en lang række andre faglige foreninger og
sammenslutninger. Museet er endvidere repræsenteret i såvel danske som internationale arbejdsgrupper inden for museets arbejdsområder.
	Museets direktør indtil 30/6-15, Morten Hahn-Pedersen,
havde følgende poster:
Medlem af bestyrelsen for Post/TeleMuseumsfonden; Medlem af bestyrelsen for Bygd-Fonden; Medlem af bestyrelsen for Konserveringscenter Vest; Medlem af bestyrelse og
repræsentantskab for Esbjerg Erhvervsudvikling; Medlem
af bestyrelsen for familiefonden bag Blue Water Shipping;
Formand for Danske Bank Fonden i Esbjerg; Medlem af rådet for The Association of North Sea Cities; Sekretær for
associationen Northern Seas Maritime Museum Network.
	Efter Morten Hahn-Pedersens fratræden med udgangen
af juni har Mette Guldberg som konstitueret direktør varetaget bestyrelsesposten i Konserveringscenter Vest.
	Forsknings- og formidlingschef Mette Guldberg har varetaget følgende poster:
Formand for Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
hvor hun repræsenterede områdets statsanerkendte museer
(til februar 2015); Medlem af bestyrelsen for Nationalpark
Vadehavet som repræsentant for Nationalparkrådet (til februar 2015); Formand for Kulturstyrelsens Forskerpanel for
Nyere Tid; Formand for Nationalpark Vadehavets Tværfaglige Videnskabelig udvalg; Medlem af Det Strategiske Råd
for Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet; Medlem af
Det Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet; Medlem af
koordineringsgruppen for Vadehavets Formidlerforum; Medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Ribe Amt (til
marts 2015); Medlem af følgegruppen til Odense Bys Museers forskningsprojekt om Odense Stålskibsværft (til januar
2015); Medlem af kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning; Konstitueret leder for Center
for Maritime og Regionale Studier, Syddansk Universitet/Fiskeri- og Søfartsmuseet; Medlem af association of North Sea
Cities/Northern Seas Maritime Museum Network.
Museumsinspektør Søren Byskov har varetaget følgende
poster:

Sekretær for Fiskeripuljen; Medlem af styregruppen for
NAFHA (North Atlantic Fisheries History Association);
Medarbejdervalgt medlem af Fiskeri- og Søfartsmuseets
bestyrelse; Suppleant i bestyrelsen for Sydvestjysk Folkeuniversitet − Esbjerg, Ribe og Bramming.
Museumsinspektør Lasse Fast Jensen har varetaget følgende poster:
Formand for den Trilaterale Sælekspertgruppe (TSEG) under Det Trilaterale Vadehavssekretariat i Wilhelmshaven
(CWSS); Medlem af den veterinære arbejdsgruppe i DAZA
(Danish Association of Zoos and Aquaria); Medlem af Kulturstyrelsens Museumsudvalg for Naturhistorie; Suppleant i
Grønt Råd, Esbjerg Kommune.
	Ud over det nævnte har museet i årets løb leveret ad hoc
konsulentbistand i såvel universitære som erhvervs- og forvaltningsmæssige sammenhænge.
Konservering og bevaringsarbejde
Museets konserverings- og bevaringsarbejde arbejde foregår
i samråd med Konserveringscenter Vest, som drives i fællesskab af flere vestjyske muser, og som også står for en del
af det udførende arbejde. I begyndelsen af september indgik
museet – i lighed med de øvrige museer i samarbejdet – en
aftale med konserveringscentret, der indebærer, at museet
indbetaler de midler, der fra Kulturstyrelsen gives til museernes bevaringsarbejde, til Konserveringscenter Vest for at
sikre dets fortsatte drift. Aftalen indebærer ikke ekstra udgifter for museet, idet der – som en sen udløber af kommunalreformen – er tale om en teknisk omlægning af Kulturstyrelsens tilskud fra at gå direkte til konserveringscentret til at gå
til det enkelte museum. Som en del af aftalen foretages der et
årligt fast tilsyn med samlingerne fra konservatorside. Første
tilsyn fandt sted i november 2015, men fremover vil det årlige tilsyn optimalt finde sted i forsommeren, hvor identifikation af eventuelle skadedyrsangreb er nemmest at foretage.
I oktober 2015 udførte museet et pilotprojekt vedr.
skibsbevaring i et samarbejde mellem museets skibstømrere
og Konserveringscenter Vest. Her blev en af museets både,
en marskbåd fra Nykirke (mus.nr. 1981-19), opvarmet i et til
formålet opbygget aflukke til ca. 55 grader for at bekæmpe
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et konstateret angreb af borebiller. Projektet gav værdifulde
erfaringer, som vil kunne bruges ved fremtidige konserveringsopgaver af samme karakter.
Museets kutter E 1 CLAUS SØRENSEN var i foråret på
værft hos Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri til almindelig
vedligehold, dvs. malerarbejde, kalfatring mv. Fornyelserne
omfattede en ny bovplade og ny slidforhudning midtskibs.
Stråtaget på esehytten i frilandsudstillingen blev i december udskiftet med støtte fra Lida og Oskar Nielsens Fond.
Permanente udstillinger
24/2 modtog museet meddelelsen om, at A.P. Møller Fonden med en samlet bevilling på 15,5 mio. kr. ville sikre realiseringen af udstillingen ”Energi fra havet – Dansk offshore
på Nordsøen”. Udstillingen er første etape af realiseringen
af udviklingsprojektet ”FOS mod år 2018”. Arbejdet gik i
gang straks efter modtagelsen af tilsagnet, og udstillingen
er planlagt til at åbne primo september 2016. ”Energi fra
havet” skal opbygges i den hal, der hidtil har rummet søfartsudstillingen ”Vadehav og verdenshav”, som åbnede i
1999. Denne udstilling blev derfor taget ned umiddelbart
efter efterårsferien med sidste åbningsdag 18/10. Umiddelbart efter nedtagningen udlåntes skibsmodellerne af bark
PRINSESSE MARIE, S/S ALEXANDRA og DFDS’s englandsbåd, PARKESTON, sammen med en stor samling blyskibsmodeller til Værftsmuseet i Helsingør, hvor de indgår i
udstillingen ”Helsingør byggede skibe i 100 år”.

Fiskeri- og Søfartsmuseets permanente Søfartsudstilling ”Vadehav
og verdenshav” fra 1999 blev taget ned i oktober for at give plads
til den nye udstilling ”Energi fra havet”. Med udstillingen forsvandt også den populære ”ko”, en stud, der er ved at blive hejst
om bord på et skib.
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Særudstillinger
Museets har etableret en ny struktur for særudstillinger på
forskellige lokaliteter:
1) I særudstillingslokalet: Udstillinger af et halvt til to års
varighed. 2) Indhak ved særudstilling: udstillinger af en til
seks måneders varighed. 3) Nyhedsmontre i forhal: Nyindkomne genstande/arkivalier/billeder. 4) Forhal: Større ikoniske genstande, små ”flade” udstillinger. Kan også bruges
til særudstillinger. 5) Caféen: Billeder på væggen udskiftes
ca. en gang om året.
I særudstillingslokalet vistes frem til påske udstillingen
”Ned’ å æ havn”, som i fotos og genstande fortalte historien

Fra særudstillingen ”MARIE MÆRSK i billeder” med fotos af Casper Tybjerg.

om Esbjerg havns udvikling fra 1870’erne frem til det 21.
århundrede. Den blev erstattet af særudstillingen ”MARIE
MÆRSK i billeder”, som fortalte om arbejde og hverdag til
søs om bord på et af verdens største containerskibe, TripleE-skibet MARIE MÆRSK. Udstillingen var blevet til i et
samarbejde mellem fotografen Casper Tybjerg og Fiskeriog Søfartsmuseet og viser en række enestående flotte fotooptagelser fra Tybjergs togt med MARIE MÆRSK i juni
2014. Takket være stor velvilje og hjælpsomhed fra Maersk
Line og i særdeleshed fra besætningen om bord på MARIE MÆRSK kunne der med denne udstilling på en ny og
anderledes måde gives et indblik i nutidens maritime verden. Efterfølgende foretog Morten Hahn-Pedersen og Søren Byskov et længere interview med skibets kaptajn, John
Møller Jensen, som er bosat i Esbjerg. Interviewet gav et
spændende indblik i en nutidig karriere inden for containerskibsfarten.
I det nyetableret indhak til udstillinger i tilknytning til
særudstillingslokalet blev der op til påske etableret en lille
udstilling om den opdagelsesrejsende Martin Spangsberg
fra Esbjerg i anledning af, at der på den lokale TV-station

TV-E blev genudsendt en udsendelsesrække om Martin
Spangsberg, hvori også Morten Hahn-Pedersen medvirkede. Udstillingen blev i efteråret afløst af en lille udstilling
om tunfiskeriet i Øresund, hvor museet i samarbejde med
Dansk Grejsamlerklub viste fotos og fiskegrej anvendt i det
spektakulære sportsfiskeri efter tun i Øresund i perioden fra
1947 til 1962.
I nyhedsmontren, der blev opstillet i forhallen i sommeren 2015, blev vist genstande modtaget fra Carl Backs’ maritime samling efterfulgt af genstande, fotos og konstruktionstegninger fra rådgivende skibsingeniør Jørgen Petersen A/S.
I forhallen vistes hele året udstillingen ”Hvaler på afveje
– Hvalstrandinger i Danmark gennem tiderne” som åbnede
i efteråret 2014.
I caféen vistes fra foreåret plakater fra passagerruter.
Undervisning og studiebesøg
I 2015 har i alt 6.092 børn og voksne deltaget i formidlingsaktiviteter på museet, heraf har 4.878 elever fordelt på 246
hold været gennem et undervisningstilbud på museet. Det
er en stigning i antal af børn i forhold til sidste år på 10 %.

171

Skipper Niels Lassen på dækket af museumskutteren E1, der i maj deltog i træskibssammenslutningens pinsetræf i Lemvig.
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Stigningen i antallet af aktiviteter er på 11 % i forhold til
sidste år. Der har været en tydelig stigning i antallet af
børnehaver og indskolingsbørn og et mindre fald i antallet
af elever fra udskolingen (7.-10. kl.), ligesom der opleves et
fald i de traditionelle oplæg og foredrag om specielle emner. Hovedparten af undervisningsaktiviteterne for indskolingselever og børnehaver tager udgangspunkt i det naturvidenskabelige fagområde.
Fiskeri- og Søfartsmuseet besøges hvert år af foreninger, firmaer, erhvervsorganisationer, pressefolk, fagkolleger
og lignende grupper som ønsker omvisning på museet. Sådanne gruppearrangementer er i fremgang, og i 2015 deltog
478 gæster i konceptet ”Frokost, sælfodring og rundvisning
bag kulisserne”.
Museets Café inddrages i stigende grad i museets formidlingsaktiviteter og særarrangementer – en tendens, der ventes
at fortsætte i de kommende år, idet museet deltager i et treårigt forsknings- og formidlingsprojektet FiSK (Fisk, børn,
Sundhed og Kognition), som i november modtog 17,9 millioner kroner fra Nordea-fonden. Forskningsdelen af projektet
udføres ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns
Universitet, mens formidlingsdelen varetages af Kattegatcentret, Nordsøen Oceanarium og Den Blå Planet og Fiskeri- og
Søfartsmuseet, som skal arbejde sammen om at give børn og
deres forældre oplevelser med fisk og sundhed på en utraditionel og involverende måde. Projektet starter 1/3-16.
Ferieaktiviteter
Året igennem, og særligt i forbindelse med ferieperioder, bliver der arrangeret aktiviteter for museets besøgende. Arbejdende værksteder med frivillige medarbejdere og de åbne laboratorier indgår som fast element i ferieprogrammerne, men
til hver ferie udvikles også nye aktiviteter og programmer.
Således var temaet for vinterferien ”Fisks forunderlige farver
og former”, for påskeferien ”Transport på havets motorveje”
og for efterårsferien ”Everten – vadehavets Varevogn”.
Sommeren er højsæson for de arbejdende værksteder,
ligesom publikum har mulighed for at deltage i vadevandringer og i sejlture med museumskutteren E 1 CLAUS SØRENSEN.

I de første tre dage i efterårsferien 13-15/10 opførte Esbjerg Børne- og Ungdomsteater stykket ”Fisken Josefine,
der ikke kunne synge”. I år var antallet af teateropførelser
pr. dag udvidet fra to til tre, så flere fik mulighed for at opleve stykket.
Året afsluttedes med det store julemarked, som afholdes
hvert år den første søndag i december. I forbindelse med
julemarkedet udgav museet bogen Horisontlinjer − Fugle
og Vadehav med tekst og billeder af Marco Brodde, der ved
siden af sit mangeårige virke som formidler af Vadehavets
kultur og natur også har skildret området kunstnerisk i form
af akvareller, feltskitser og raderinger. Med udgangspunkt i
Vadehavet omkring Fanø formidler Marco Brodde gennem
billeder og tekst, hvordan det store tidevandsområde som
rasteplads for millioner af trækfugle forbinder polerne og
verdensdelene syd og nord for os.
E 1 CLAUS SØRENSEN
I dagene 22-24/5 deltog museets kutter E 1 CLAUS SØRENSEN i Træskibssammenslutningens årlige pinsestævne, der i år fandt sted i Lemvig. Deltagelsen var en stor succes, og såvel kutteren som formidlingsaktiviteterne på kajen
vakte stor interesse.
Grundet problemer med godkendelse af besætningen
til E 1 var det nødvendigt allerede før sommersæsonen at
aflyse al sejlads om søndagen, således der kun var turistsejlads tirsdag og torsdag med tre afgange dagligt. Dertil kom,
at sejladser måtte aflyses to torsdage − 9/7 alle tre afgange
og 30/7 to afgange − på grund af vejret. Desuden blev der,
på grund af dårligt vejr, den 10/7 aflyst tre sejladser med
Esbjerg Kommunes Sommerferiesjov 2015. Til gengæld var
der god belægning på alle de gennemførte afgange.
I alt sejlede E 1 CLAUS SØRENSEN i 2015 91 ture.
Turistturene og Esbjerg Kommunes ture tegnede sig for i alt
46 sejladser, mens Ribe Miljøcenter benyttede kutteren på
21 ture i forbindelse med optagelse af vandprøver. Herudover blev der gennemført 13 ture med skoler, institutioner
og private grupper samt syv ture i forbindelse med bisættelser. Endelig blev kutteren anvendt fire gange til indsamling
af dyr til akvariet eller anden museumsbrug.
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Digital formidling
Digital formidling fylder stadig mere i museets formidling.
Spillet ”Gry og Vitus”, der i 2014 blev udviklet som app til
udstillingen ved det nyrenoverede sælarium er downloadet
i alt 7.537 gange (iPad: 5770 + Android: 1767). ”Vadehavet på spil”, der er udviklet i sammenhæng med åbningen
af Vadehavspavillonen 2015 har haft i alt 1360 downloads
(iPad: 917 + Android: 443). Aktuelle downloads ved årsskiftet 2015/16 var ca. 45 om ugen for Gry og Vitus og 18
for Vadehavet på spil.

Publikationer
I 2015 har Fiskeri- og Søfartsmuseet eller museets medarbejdere publiceret følgende:

Anden formidling
Året igennem deltager museet i særlige arrangementer såvel i
huset som uden for huset. Her skal blot omtales et lille udsnit.
I foråret deltog Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg
Kommunes tilbud til årets konfirmander, Blå Mandag, der
fandt sted den 27/4, 4/5, 11/5 og 18/5. Konfirmanderne blev
tilbudt at deltage i en sælfodring sammen med en formidler.
I lighed med tidligere år har museet deltaget i Store Naturfagsdag på Esbjerg Gymnasium i forbindelse med det
landsdækkende arrangement Naturvidenskabsfestival, hvor
folkeskolerne får et indblik i arbejdet med naturvidenskab
både hos uddannelsesinstitutioner, museer og private firmaer.
10/7 deltog Fiskeri- og Søfartsmuseet i WWF Verdensnaturfondens arrangementet ”Opdag Havet” på Sædding
Strand. Projektet skal bidrage til den danske viden om havet
samt udbrede kendskabet til de danske havområder og deres
værdier. ”Opdag Havet” støttes af Aage V. Jensens Naturfond og løber fra 2014-2016. I forbindelse med projektet er
app’en ”Opdag Havet” udviklet.
Fiskeri- og Søfartsmuseet forskningsengagement afføder foredragsaktivitet blandt museets medarbejdere i såvel
ind- som udland, og Fiskeri- og Søfartsmuseets medarbejdere besvarer hvert år talrige forespørgsler. Museets samlinger
anvendes løbende af forskere, studerende og almindelige
gæster i kortere eller længere perioder. Desuden medvirker
museets medarbejdere i udsendelser på såvel lokale og regionale som nationale radio- og TV-stationer. Museumsforeningen har i årets løb stået for en række velbesøgte foredrag, arrangementer og udflugter for sine medlemmer.

Boysen, Benny: Barkskibet HOLTHE og Odense-rederiet
Transatlantic. Sjæk’len 2014. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2015, p. 57-71.
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Alstrup AKO & Jensen LF (2015) To strandede kaskelotter
langs den jyske vestkyst. Dansk Veterinærtidsskrift, 4, 7.
Alstrup AKO, Hansen MS & Jensen LF (2015) Det danske beredskab for havpattedyr. Dansk Veterinærtidsskrift,
3, 12-14.

Brodde, Marco: Horisontlinjer – Fugle og Vadehav. Fiskeriog Søfartsmuseets Forlag 2015. Udgivet med støtte fra Esbjerg Fonden.
Byskov, Søren: Rødspætteomplantninger i danske farvande
1892-1957. Sjæk’len 2014, Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2015, p. 72-89.
Fernandez R, Schubert M, Vargas A, Brownlow A, Víkingsson G, Siebert U, Jensen LF, Øien N, Wall D, Rogan E, Mikkelsen B, Dabin W, Guillot G & Orlando L (2015) A genome-wide catalogue of single-nucleotide-polymorphisms in
white-beaked and atlantic white-sided dolphins. Molecular
Ecology Resources, DOI: 10.1111/1755-0998.12427.
Guldberg, Mette: Vadehavets nordligste havn. Hjerting som
havneby i 1600-1700-tallet. Sjæk’len 2014. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2015, p. 9-19.
Hahn-Pedersen, Morten (red.): Sjæk’len 2014. Årbog for
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg, Esbjerg 2015.
Hahn-Pedersen, Morten: Fra badegæster og landliggere
til masseturisme – oversigt over kystturismens udvikling i

En af de populære aktiviteter på museets frilandsudstilling er smedjen, her bemandet af Svend E. Kristensen og Tonny F. Nielsen.

Sydvestjylland, Sjæk’len 2014, Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2015, p. 111-131.
Hahn-Pedersen, Morten & Ole Ingrisch: Esbjerg og de faldende oliepriser, kronik, JydskeVestkysten, 25/1 2015.
Hansen MS, Alstrup AKO, Hansen JH, Al-Sabi MNS, Nonnemann B, Jensen LF, Hedayat A & Jensen TH (2016)
Stranding of two sperm whales (Physeter macrocephalus)
in the “North Sea trap” at Henne Strand, Denmark. Aquatic
Mammals, 42(1), 35-41.

Jakobsen, Knud: Osvalds krig – Nordsøfiskeriets vilkår under 2. verdenskrig. Sjæk’len 2014, Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2015, p. 91-109.
Jensen LF, Thomsen DS, Madsen SS, Ejbye-Ernst M, Poulsen SB & Svendsen JC (2015) Ontogenetic development
of salinity tolerance and osmoregulation in the endangered
anadromous North Sea houting (Coregonus oxyrinchus):
implications for conservation and habitat restoration. Endangered Species Research, 28, p.175-186.
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Museets sæler fodres hver dag kl. 11 og 14.30. Her er det biologistuderende Melanie Brauckhoff, der varetager fodringen.
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Jensen LF, Galatius A & Teilmann J (2015) First report on a
newborn grey seal pup (Halichoerus grypus) in the Danish
Wadden Sea since the 16th Century. Marine Biodiversity
Records, 8, e131.
Jørgensen, Ida Christine: Identiteter i flåden – en undersøgelse af verdens- og selvopfattelsen hos danske søfolk i
perioden 1770-1820. Sjæk'len 2014. Årbog for Fiskeri- og
Søfartsmuseet, Esbjerg 2015, p. 9-19.
Kinze Carl Chr. & Jensen Lasse Fast: Pukkelhvaler i Østersøen anno 2014. Sjæk'len 2014. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2015, p. 132-139.
Ludes-Wehrmeister E, Dupke C, Harder TC, Baumgärtner
W, Haas L, Teilmann J, Dietz R, Jensen LF & Siebert U
(2016) Phocine distemper virus (PDV) seroprevalence as
predictor for future outbreaks in harbour seals. Veterinary
Microbiology, 183, 43-49.
van Neer A, Jensen LF & Siebert U (2015) Grey seal (Halichoerus grypus) predation on harbour seals (Phoca vitulina)
on the island of Helgoland, Germany. Journal of Sea Research, 97, 1-4.
Petersen, Holger Munchaus: Måneden drejer – Folkene på
“Jernalderens” storsejlere. Sjæk'len 2014. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2015, p. 33-55.
Sussarellu R, Arnaud H, Bierne N, Lapegue S, Quillien V,
Cornette F, Lelong C, Jensen LF & Boudry P (2015) Additive transcriptomic variation associated with reproductive
traits suggest local adaptation in a recently settled population of the Pacific oyster, Crassostrea gigas. BMC Genomics,
16:808.
Svendsen, Jon Christian, Bjørn Tirsgaard, G. Antonio
Cordero & John Fleng Steffensen: Intraspecific variation
in aerobic and anaerobic locomotion: gilthead sea bream
(Sparus aurata) and Trinidadian guppy (Poecilia reticulate) do not exhibit a trade-off between maximum sustained

swimming speed and minimum cost of transport. Frontiers
in Physiology, 6: 43.
Thøstesen, Charlotte Bie: Hvaler på afveje – Særudstilling
om hvalstrandinger i Danmark gennem tiderne, Sjæk’len
2014, Esbjerg 2015, p. 140-153.
PR-virksomhed
Fiskeri- og Søfartsmuseet har gennem mange år været
medlem af organisationen TopAttraktioner, der både er et
markedsførings- og produktudviklingssamarbejde. Gennem
dette samarbejde har Fiskeri- og Søfartsmuseet i det forgangne år distribueret 180.000 eksemplarer af museets egen
brochure. Desuden er 90.000 brochurer distribueret via museet og andre samarbejdspartnere. Fiskeri- og Søfartsmuseet
fortsatte i 2015 det samarbejde med mediebureauet Carat
Medier, som blev indledt i 2013. Carat Medier administrerer
omkring 50 % af museets markedsføringsbudget, som bliver
anvendt til TV-reklamer i TV-Syds sendeområde og webannoncering på forskellige medier og nyhedssider. De øvrige
50 % af markedsføringsbudgettet administreres af museet
og anvendes dels til annoncering i diverse turistguides og
dels til produktion og distribution af museets folder.
Museets hjemmeside www.fimus.dk blev i juni opdateret, således den nu er responsiv, og derved tilrettet smartphones. Samtidig blev sidens layout opfrisket.
Museet har fordoblet antallet af udsendte pressemeddelelser fra 14 i 2014 til 29 i 2015. Desuden har museet intensiveret sin brug af sociale medier og rettet større opmærksomhed mod Facebook, Instagram, og TripAdvisor.
Kiosk- og cafévirksomhed
Som et initiativ til at skabe omsætning i museets café, Café
Fimus, på ellers stille fredage, arrangeres “Fredagsfrokost”
den første fredag i måneden. Det er blevet en stor succes, og
fredagsfrokosterne er fuldt bookede. På basis af disse erfaringer videreudvikles der på lignende ideer.
I foråret fik Café Fimus installeret et fryserum i kælderen,
fryserummet har bidraget til målsætningen om at nedbringe
madspild samt forbedret arbejdsstillingerne for personalet.
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I maj måned indgik caféen et samarbejde med ergoterapeutuddannelsen på UC SYD i Esbjerg. En gruppe studerende gennemgik efter caféens ønske ungarbejdernes
arbejdsstillinger og rutiner. Resultatet af rapporten er en
række målrettede anbefalinger som caféen efterfølgende har
fundet nyttige i sit kontinuerlige arbejde med at forbedre
arbejdsforholdene.
Museet opnåede nøglehulsmærkning i starten af juli
2015, og i den forbindelse har personalet gennemgået de
tilhørende kurser.
Bygninger og udendørsarealer
Særudstillingslokalet blev midlertidigt renoveret i foråret.
Der blev lagt nyt gulv og der blev indrettet et indhak til mindre udstillinger. Samtidig blev elinstallationer opdateret.
Museet afsluttede udviklingsprojektet ”FOS mod år
2018”, der med støtte fra Esbjerg Kommunes pulje til
vækstfremme havde til formål at udarbejde beskrivelser fire
projekter til udvikling af museet, nemlig: 1) Udstillingen
”Energi fra havet – dansk offshore på Nordsøen” til opsætning i den nuværende søfartshal, 2) Den maritimhistoriske
udstilling ”Mennesker ved havet” til erstatning for den nuværende fiskeriudstilling, 3) Om- og udbygning af østfløjen
med tilføjelse af et auditorium og 4) Nybygget hvalhal.
Projektbeskrivelserne skal danne grundlag for at søge
penge til at realisere projekterne, og med omtalte bevilling
fra A.P. Møller Fonden på 15,5 mio. kr. til realiseringen af
udstillingen ”Energi fra havet” kan første etape sættes i værk.
Inventar og materiel
Museet fik i forsommeren installeret wi-fi i forhal, sælarium, auditorium/laboratorium og administration med støtte
fra SEs Vækstpulje.
I efteråret blev der udspændt wirer over den åbne del
af vadehavspavillonen. Baggrunden er, at det har vist sig
vanskeligt, at holde krager og husskader på æg-rov ude af
anlægget. Udspænding af tynde stålwirer ved pavillonens
front vil fortsat tillade, at fuglene opleves helt tæt på, samtidigt med at krager holdes ude af anlægget. I tillæg vil stækning af fuglene overflødiggøres.
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Organisation og administration
Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelse består af følgende
(udpegende instans i parentes):
Niels Wichmann (Danmarks Fiskeriforening),
Tom Elmer Christensen (Danske Havne)
Per Jørgensen (Europas Maritime Udviklingscenter),
Morten Meldgaard (Naturstyrelsen),
Verner Andersen (Olie Gas Danmark),
Jørgen Ahlquist (Esbjerg Kommune)
Tommy Noer (Esbjerg Kommune),
Knud Jager Andersen (Museumsforeningen for Fiskeri- og
Søfartsmuseet)
John Frikke (Museumsforen. for Fiskeri- og Søfartsmuseet)
Per Holm (Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet)
Erik Bonde Pedersen (Museumsforeningen for Fiskeri- og
Søfartsmuseet)
Søren Byskov (personalet på Fiskeri- og Søfartsmuseet).
	Bestyrelsen konstituerede sig 23/10 med Knud Jager
Andersen som formand og Verner Andersen som næstformand. Bestyrelsen har holdt fire ordinære og to ekstraordinære bestyrelsesmøder. Herudover holdt formandskabet og
direktøren møder ca. hver anden måned året igennem.
Bestyrelsen nedsatte på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16/1 et ansættelsesudvalg, der skulle stå for ansættelsen af en ny direktør til museet efter Morten HahnPedersens fratræden med udgangen af juni 2015. Til at
forestå ansættelsesproceduren valgtes konsulenfirmaet H.C.
Vestergaard. I oktober blev det offentliggjort, at David Dupont-Mouritzen var ansat som ny direktør med tiltrædelse i
begyndelsen af 2016.
Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet har
til formål at støtte Den selvejende institution Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg, gennem praktisk
bistand og økonomisk støtte for at fremme interessen for
Fiskeri og Søfartsmuseets arbejde og ansvarsområde. Desuden udpeger foreningen fire medlemmer til Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelse. Medlemskab af foreningen opnås
ved køb af årskort til Fiskeri- og Søfartsmuseet. Ved udgangen af 2015 havde museet 1.317 årskortholdere.

I efteråret oprettedes et samarbejdsudvalg bestående af
tre repræsentanter fra personalet og de tre medlemmer af
ledergruppen. Udvalget holdt sit første møde 2/11.
Museets personale
I 2015 talte Fiskeri- og Søfartsmuseets faste stab 81 personer fordelt på 23 fuldtidsansatte, fem deltidsansatte og 41 timelønsansatte. Ud over den faste stab havde museets i 2015
tilknyttet syv beskæftigelsesansatte og fire projektansatte.
Hertil kommer en stor stab af frivillige, som dels bemander smedjen og motorværkstedet i frilandsudstillingen samt
bloksaven, vodbinderiet og trædrejerværkstedet. Desuden
er tilknyttet frivillige som varetager specifikke museale opgaver. Endelig har en række studerende deltaget i museets
projekter eller udført egne projekter.
	Medarbejdernes fordeling på afdelinger var som følger:
Direktør: Museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen (historiker/CMRS, til 30/6-15). Konstitueret direktør Mette Guldberg (etnolog/CMRS, fra 1/7-15).
Forsknings- og formidlingsafdeling: Forsknings- og formidlingschef Mette Guldberg (etnolog/CMRS), Ole Andreassen (projektansat), Christina Folke Ax (projektansat),
Bjørn Slot Bjerre (fiskeskipper), Melanie Brauckhoff (formidlingsmedhjælper), Søren Byskov (etnograf/CMRS),
Richard Bøllund (historiker), Niels Chr. Børsmose (fiskeskipper), Steen Franch (rebslager), Bente Siff Hansen (registreringsmedhjælper), Søren Pinderup Hansen (fiskeskipper), Asbjørn Holm (museumspædagog), Ditte Dyrbo Hviid
(MA), Gert Lykke Jensen (skibstømrer), Lasse Fast Jensen
(biolog/CMRS), Ida Christine Jørgensen (videnskabelig assistent), Niels Knudsen (udstillingstekniker), Niels Lassen
(fiskeskipper), Peter Lassen (projektansat), Ulrik Geldermann Lützen (geograf), Jens-Erik Madsen (fiskeskipper),
Ole Mølgaard (skibstømrer), Lasse Visser Ottosen (formidlingsmedhjælper), Christine Rosenørn Overgaard (ph.d.),
Max Pedersen (projektansat), Maya Gaard Rasmussen (formidlingsmedhjælper), Ragnhild Skov (biolog), Claus Smedegaard (udstillingstekniker), Jon Svendsen (projektansat),
Charlotte Bie Thøstesen (biolog).

Publikumsafdeling: Publikumschef Mette Christensen (turistøkonom), Benthe Backs (billet/kiosk), Nanna Bondesen
Bechsgaard (billet/kiosk), Freja Gram (billet/kiosk), Hjalte
Gustavussen (billet/kiosk), Morten H. Hansen (billet/kiosk), Christoph Herb (billet/kiosk), Elsebeth Jensen (billet/
kiosk), Hanne Mette Jensen (billet/kiosk), Sidsel Jensen
(billet/kiosk), Anne Kirstine Møller-Madsen (billet/kiosk),
Birgitte Nielsen (billet/kiosk), Nynne Overlund (billet/kiosk), Kasper Hauberg Pedersen (billet/kiosk), Line Poulsen
(billet/kiosk), Maria Gaard Rasmussen (billet/kiosk), Trine
Tarp (billet/kiosk), Katja Andersen (café), Stine Andersen
(café), Lærke Elbæk (café), Agar Haji (café), Heidi Hammer (café), Maiken Hansen (café), Helene Havsager (café),
Nanna Hindborg (café), Simon Holmes (café), Ditte Rode
Juhl (café), Pernille Kragh (café), Ida Juel Nielsen (café),
Line Krammer Nissen (café), Jannik W. Petersen (caféleder), Johanne Petersen (café), Anna Fjord Sørensen (café),
Maibritt Thøgersen (café), Anita Tørnæs (café).
Drifts- og administrationsafdeling: Drifts- og administrationschef Lisbet Drangsfeldt (civiløkonom), Jon Borg
(frilandsmedhjælper), Richard Bretschneider (akvarieassistent), Bente Møller Christensen (akvarieassistent), Sara
Christensen (akvarieassistent), Erling Eriksen (frilandsmedhjælper), Michael Frandsen (akvarietekniker), Ulla Groth
(akvarieassistent), Arne Jakobsen (frilandsleder), Dudu
Kahramanca (rengøringsassistent), René Mærsk (akvarietekniker), Flemming Mærsk Pedersen (akvarieassistent),
Camilla Petersen (akvarieassistent), Arne Sørensen (akvariemester), Brian Tonnesen (akvariemester).
Akvariemester Arne Sørensen stoppede efter 42 års ansættelse ved udgangen af februar 2015. Direktør Morten HahnPedersen fratrådte efter 27 års ansættelse med udgangen af
juni. Geograf cand.scient Ulrik Geldermann Lützen tiltrådte
1/5 en stilling som formidler.
Besøgstal
I alt besøgtes Fiskeri- og Søfartsmuseet i 2015 af 113.371
gæster, hvilket er en stigning på 3910 gæster i forhold til
2014.
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CLAUS SØRENSEN GRUPPEN

Henning g. Kruse Holding A/s

- så kan du ta’ det helt køligt

MOTORER
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Salg
af rengøringsartikler
til
erhverv
og
private
GENERATORER

Auktionsgade 6-8 ∙ DK-6700 Esbjerg
Tlf.: +45 75 12 96 44
www.csgruppen.dk

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
TIDLIGERE BI-RO

Esbjerg Afdeling
Strandbygade 2
2[ad:postnr] [ad:by]
TelefonEsbjerg
6700
45 12 07 70
Telefon 45 12 07 70

Toprent A/S
Afd. Esbjerg
Stenhuggervej 23
6710 Esbjerg V

www.portesbjerg.dk
adm@portesbjerg.dk
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T. +45 75 15 50 55
www.toprent.dk

Kom sikkert hjem
VIKING har i mere end 50 år udviklet sikkerheds- og redningsudstyr,
som beskytter dem, der færdes til lands, til vands og i luften.
Se vores store udvalg af sikkerhedsløsninger på www.VIKING-life.com

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
Sædding Ringvej 13 . 6710 Esbjerg V . Danmark
.
Tlf.: 76 11 81 00 Email: VIKING@VIKING-life.com . www.VIKING-life.com
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Spar Nord Esbjerg
Strandbygade 20
Telefon 72 25 03 00
www.sparnord.dk/esbjerg

Blå fordele?

ON

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

Kvaglundvej 89
DK-6705 Esbjerg Ø

R AF

www.roedgaards.dk
Din leverand

ør af kontorar

tikler

Vi kalder dem Blå fordele. Og de
spænder fra attraktive renter til særlige ydelser, services og specialistbistand, der matcher dine økonomiske
udfordringer.
Start med at booke en Blå time på
nykredit.dk eller besøg os på Borgergade 38, og hør mere om, hvad
du går rundt og går glip af.

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

RIK !3

 %SBJERG
  
UMSENDK
UMSENDK

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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Borgergade 38, 6700 Esbjerg

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

DIN LOKALE LOGISTIK PARTNER
Hos Blue Water Shipping finder du erfarne og kompetente specialister
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.

Blue Water Shipping A/S | www.bws.dk
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MED ANDRE ØJNE

CJC GRUPPEN A/S

Kvaglundvej 89
Fimus flyder over af liv og ny viden.
DK-6705 Esbjerg Ø
Hvert
Tlf.: 79
14 07besøg
00 får os til at se verden
med
Fax: 79
14 andre
07 01 øjne. Professionel
formidling har stor værdi.
www.ejegruppen.dk

11 STÆRKE I
STRANDBYGADE

Spar Nord Esbjerg · www.sparnord.dk

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

Scan Global Logistics A/S
Øresundsvej 12, 6715 Esbjerg
Velkommen hos os i Strandbygade - og synesTlf.:
du7613 4450
hellere vi skal ses hos dig, er vi parat. esbjerg@scangl.com

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

www.scangl.com
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En spændende verden hvor farven har en anden lyd!

PE offset A/S
DK-6800 Varde
Tlf. 76 95 17 17
Esbjerg personaleforening
www.peoffset.dk
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IK A/S

er og zoo

Salg & service af ventiler og aktuatorer
Oddesundvej 5 . 6715 Esbjerg N
www.valtor.com

Oddesundvej 5 - 6715 Esbjerg N

Tlf. 7514 4411 . valtor@valtor.com
24 timers service - 7 dage om ugen

ENING

KBJ RAV

7513 1756
7513 6401

Kaj B. Jepsen
Anemonevej
5 • 6705
Ø
H.E Bluhmes
Vej 30Esbjerg
• 67oo Esbjerg
Tlf.
+45
75
13
88
55
•
www.naajaq.dk
Tlf.: 7514 2976 • kbj-rav@esenet.dk
Samarbejde
skaber
resultater
08-03-2004, 13:53
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Er du klar over at
Tjæreborg Industri

Ole Rømers Vej 6, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 18 33 • www.abcatering.dk

leverer energi- og miljørigtige
løsninger til energisektoren
er Danmarks førende leverandør af fjernvarmesystemer
leverer betonprodukter og
løsninger til byggesektoren
har mere end 150 dygtige
og erfarne medarbejdere
er en dynamisk virksomhed
med et uformelt arbejdsklima

Direkte kontakt til rådgiver via telefon, e-mail,
sms, Webbank og Mobilbank

Mød os når,
og hvor det passer dig

Tjæreborg
Industri

Vi har altid et godt
tilbud på fliser og
belægningssten
samt færdigbeton
Kærvej 19
6731 Tjæreborg
Tlf. 7517 5244

FJERNVARME • ENERGI • BETON

handelsbanken.dk/esbjerg

Alt inden for
Presenninger / Løftegrej / Polstring /
Gardiner og Markiser
Vagervej 5 · 6700 Esbjerg · Tlf. 75 12 32 88
info@hansaa.dk · www.hansaa.dk
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www.hansaa.dk
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Entreprenørfirma
Tlf. 76 10 44 00
styrup@arkil.dk

Certex Peter Harbo A/S
Olievej 4
DK-6700 Esbjerg
Tlf.: +45 75 13 08 44
Fax: +45 75 13 07 35
www.harbo.dk
.dk
salg@harbo.dk

Shipping ,
Transport - og
Logistikvirksomhed...
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

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

Alt inden for
Presenninger, Tovværk, Wirer,
Kæder, Stropper, Offshore,
Sejlmageri, Løftegrej
Vagervej 5 · Ny Havn · DK-6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 32 88 · Fax 75 12 38 88
www.hans-aa-sonner.dk

www.semcomaritime.com

www.pon-cat.com

Pon Power Scandinavia
er autoriseret forhandler af
Cat motorer og generatoranlæg samt MaK motorer.
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