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Forord
I Søforsikringspraxis 2den udgave 1935, hvis 17 kar
pitel s. a. også udk<>m som særtrykket »Søforsikringspolicernes historiske udvikling« forsøgte jeg at påvise dansk
søforsikrings ikke ubetydelige arv fra fortiden samt dens
teknisk traditionsbundne udvikling. Med nærværende
kommenterede udgave av Frederik lls Søret har jeg villet gøre et forsøg på dennegang at påvise sørettens rødder
i middelalderen, især med hensyn til dens re.nt praktiske
regler. Det forekommer mig, at Frederik lis Søret bringer en nutidslæser et stykke snart 400 år gammelt erhvervshistorie og samtidig ikke lidt av et kulturbillede,
som har bud til kredse langt udenfor dem, der har tilknytning, til søfarten også i Norge og Sverige.
Arbejdet er baseret på sørettens prentede udgave av
1590, og henvisningerne til Visby Søret er hentede fra
C. J. Schlyters samling av Sweriges Gamla Lagar volumen
VIII, Lund 1853. Dispachør Kjeld Skovgaard-Petersen
har været så venlig at gennemlæse mit manuskript og
foreslå visse henvisninger og ændringer, hvorfor jeg herved
bringer min tak.
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Indledning
FREDERIK lis SØRET er blevet karakteriseret som
det mest fremragende lovgivningsværk før Christian V s
Danske Lov og den er skabt under medvirken av folk fra
de danske søkøhc!tæder. Det er den første danske søret
g i v e t a v e n d a ns k k o n g e. Christian V s Danske
Lov følger i henseende til søretten i stor udstrækning
Frederik lis Søret ofte endog næsten slavisk i ordlyden.
Retsregler, som ligger forud for Frederik lis Søret, er av
pr i v at karakter, vedtaget mellem skippere og købmænd.
Finder vi Frederik lis Søret fuld av brist i retning av
en moderne systematik, så er den dog fremragende set ·
forhold til de tidligere retsregler. Schlyter har med rette
anført, at om man gransker Visby Søret, som ligger umiddelbart før Frederik lis Søret, og giver agt på dens sammensætning, finder man, at Visby Sørets bestemmelserligger hulter til bulter, emnerne må søges flere fjernt fra
hinanden stående steder, hvilket altsammen vidner om,
at denne søret ikke kan være et oprindeligt hele. At en
lov skulde være så planløst forfattet er utænkeligt. Visby
Søret var da også en compilation, der savnede systematisk
redaktion.
Når Frederik II i fortalen til sin søret udtaler, at hans
riger og lande med deres øer og søstæder alle strækker
sig til det store hav, samt at hans indbyggere efter Guds
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skik og forsyn skulle have deres største underhold og næring av søhandel med udførsel og indførsel, fiskeri og anden sejladsbrug, så viser det, hvor stor vægt majestæten
lagde på Danmarks vandveje.
Netop han hævdede, at Nordhavet d. v. s. havet omgivet av dansk-norske lande på 3 sider, i vest og nord av
Grønland og i øst av Finmarken og Haalogaland, var et
dansk indhav over hvilket han havde højhedsretten. Vi
ved, at det også lykkedes ham, »herren av Østersøen«
i det væsentlige at erhverve herredømmet over alle de
have, der dengang beskyllede Danmark og Norge med
bilande ; direkte anerkendt blev højhedsretten både av
England og Frankrig.
Man har været tilbøjelig til at mene, at herredømmet
over havene for Frederik II var ham et større mål end
tanken om Nordens enhed, og utvivlsomt er det rent økonomiske og erhvervspolitiske interesser, der på dette punkt
var avgørende for ham. Han formulerede i hvert fald sin
opfattelse i sentensen : »Rigets magt og anseelse er mest
udi søen anliggendes«. Hermed udtrykte han også folkets
opfattelse, som er kommet til udtryk i de gamle av Peder
Syv gengivne ordsprog: »Herre over vandet er og herre
over landet« samt »Mand tager ikke store fisk i grundt
vand«. Konge og folks syn på havets avgjorte betydning
for Danmark og dets erhvervsliv faldt tydeligt sammen.
Det fejler næppe, at Frederik II har modtaget kraftig
påvirkning av sin samtids storredere og storkøbmænd. Nu
var det ikke mindst dem og deres initiativ, som skulde
ophjælpe statens finanser. Man kan gætte på, at »kgl.
majestæts købmand« Markus Hess ( 1526---90 ), der senere
blev borgmester i København, og med hvem kongen trådte

8

Frederik II . Maleri av Knieper fra 1581 på Frederiksborg Slot .

mi

~

~ett~(tufte~ø;:
tæt/CSom~tormcctfg~c ~ø~6or,

nc ~,, fh øt S)nre/ ~tr ~rcDtri~ D,n ~-" '

bm , ~anmar-cfis / ~?orøid I ~en bis I oc@3ottid

~otminø etc. LoD i,~øaa I 3ar cfftcr@5u~ø ~t,rt,.
rol. ~. l1f• .©m mmige 6øfarrnDc· \\}?snb cil
6c~c. .f)uoi cfffn ~ucr 6f1ppcr/6fibt1folrf1.Ol. an•

eec fom bruge t,criø ~an~d c1~ 6øcl1 (lllUc
(f iLfe Dmncm int,cn 6fi(,G

taorDc oc wDm.

**
*

~r(tttet t ~tø6tn6atfn.,
15' 9 o.

Ot,n Gr111iA-'& Prfai/egio Regio!·.
$t ~M:,

Facsimile av titelbladet til Frederik II s Soret.
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i forbindelse allerede i 1559, har haft en hånd med ved
forfattelsen av søretten. Hess var reder av mindst 12 skibe
og tillige storkøbmand, som drev handel på Spanien, Portugal, Frankrig og Island samt på Østersøen, hvor han
drev transithandel helt op til N arva. Hans direkte forbindelse med majestæten ses i alle tilfælde av, at han 1563
stod i spidsen for det konsortium, der overtog driften av
fyret på Kulien. Han havde altså kontakt med Frederik
!Is maritime tiltag.
Den der, andet end på papiret, vilde gøre fordring på
titlen havenes behersker - som vel var lidt tom, når den
tog alle med - måtte også i praxis vise, hvad han beherskede av dem. Østersøen og Nordsøen (Nordhavet)
beherskede Frederik II ved først og fremmest at vedligeholde og stærkt udbygge den danske flåde ( selvom han
overlod Christian IV at skabe den danske flådes storhedstid), så at han kunde overtage polititjenesten og holde
det stærkt florerende sørøveri i ave. Helt tugte det, formåede han dog ikke, men i kraft av sin flådes styrke
kunde han f. ex. forbyde, at fremmede sejlede nord om
Norge, hvorved den danske handel på Rusland truedes
- især av englænderne. Farten nord om Norge blev
1553 opdaget av en englænder, og 1555 blev den engelske
handel på Rusland denne vej overdraget det da oprettede
»Russian or Moscovy Company« med Archangelsk som
stabelplads. Det lykkedes også Frederik II at få englænderne til at tilstå sig en årlig avgift av denne handel.
Allerede 1 533 var der i danske farvande udlagt søtønder til sejladsens betryggelse, men i Frederik !Is første
regeringsår påbegyndtes opførelsen av fyr f. ex. ved Skagen, Anholt og Kulien.
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Det er dog med søretten, at Frederik II mest understreger sit herredømme over de danske have og strømme.
Bag sig har han magten, udøvet av en orlogsflåde på 52
enheder, nemlig ikke mindre end 36 fregatter, 7 galejer,
2 jagter og 3 pramme. I 1568 udkom den første danske
søbog, der især for Østersøens vedkommende angiver
kurser, grunde og rev og bringer landtoninger, efter hvilke
de søfarende kunde navigere. Alle disse tiltag skete, som
det hedder i forordningen om fyrene, »dend søfarende
mand til heste - - at de ikke skulde fange skade«.
V ar 1700-tallets slutning Danmarks florissante handelSperiode, så er midten av 1500-tallet dansk søfarts griinderperiode. En englænder havde i 1486 udtalt, at Danmark
dengang var fuldstændig uden skibsfart og ganske henvist til Hansaen. Det er måske en kende overdrevet, men
det er sikkert og vist, at søfarten under Frederik II tog
fart og udvikledes på en sund og i høj grad gavnlig måde.
Danmarks opdukken på verdenshavene var selvklart ikke
Frederik lis personlige værk, han må for det første med
hensyn til alle de statslige tiltag dele æren med sine rådgivere, hvorav de commercielle måhænde var de betydeligste. Men med hensyn til den praktiske udvikling er det
værd at erindre, at datidens politiske konstellationer lå
gunstige for dansk foretagsomhed på havet. Hansestædernes magt var faktisk brudt, hollændernes stigende indflydelse var drempet i opstanden mod Spanien. England
var knapt indtrådt i kappestriden på søen, og den største
sømagt Spanien var med sin uovervindelige armada optaget av sin krig mod England. Derfor kunde Danmark,
mens rivalerne udkæmpede deres dyster, udvide sine positioner i fred og færdes overalt på havene. Muligt har

både hollændere og englændere solgt nogle af deres skibe
til Danmark for under dansk flag at drage fordel av
krigskonjunkturerne. Frederik lis Søret har netop en bestemmelse, hvorefter udlændinge kan føre dansk skib, når
de er partredere! At majestæten og hans rådgivere politisk udnyttede situationen ved god statsmandskunst er
en anden sag. Efter syvårskrigen med Sverige ( 156370) stod Danmark trods det lidet ærefulde forløb av
krigen endnu som den mægtigste stat i Norden.
I datiden var Danmark slet ikke så lille en stat. Dobbeltmonarkiets befolkning var henved 2 millioner mennesker mod f. ex. Englands 5 millioner, og Frederik lis
landområde var tilsammen 10.000 kvadratmil, hvad der
overgik det senere kejserdømme Tysklands størrelse !
Det øresundske sildefiskeri var under Frederik II kun
en saga blott, men sildefiskeriet blomstrede endnu i Limfjorden og ved Bohuslens kyster. Fiskeriet havde i høj
grad Frederik lis bevågenhed, og han vilde have det forbeholdt sine egne undersåtter i danske farvande. Derfor
forbød han også englænderne at fiske under Norge og
Island. Det gjorde han på den skarpsindige måde ved at
erklære, at når de ikke måtte sejle der, måtte de heller
ikke fiske der, »thi uden sejlads intet fiskeri«.

IO

II

Hvad nu søretten angår, da kan man vistnok hævde,
at den giver et rummeligt billede av hele denne tidsperiodes søfartsforhold, den fortæller om datidens befragtning, forhyring, ladningsbehandling, disciplinen ombord, havari, panterettigheder o. s. v. alt i et kraftfuldt
sprog uden antydning av kancellistil men hvori søens salte
islæt så meget mere anes. Man studser måhænde over et
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og andet og har lyst til at sige 400 år efter »ligeså hos
os«. Spirerne til vor moderne sølov ligger i denne første
danske av en konge udstedte sølov, selvom denne igen
har rødder i den sædvaneret, som ligger forud. Der er i
alle tilfælde både tradition og sammenhæng.
Der er slet ikke tvivl om, at Visby Søret har været
det umiddelbare forbillede for Frederik Ils Søret, den
var sædvaneret her i landet indtil da under navnet W atter
rætten. Man kan ikke sige, at denne watter-ret i det store
og hele egnede sig godt for danske forhold, en mængde
av dens enkeltbestemmelser tog så direkte sigte på udenlandske forhold, især revierer f. ex. Trave og deltaerne i
Holland. Alt dette overflødige stof blev skilt ud, og dansk
betonede regler kom ind. Dette danske eller nordiske islæt
må antagelig stamme fra Skånemarkedernes fogder, som
i århundreder havde været dommere og opmænd i handels- og søfartsforhold og i havarisager. Fogdernes kollegium blev ofte det værneting, for hvilket købmænd og
skippere i nord-østersø bækkenet indankede deres sager
ja, en enkelt forsker har her villet se en egentlig søog handelsret på dansk grund, som datiden bøjede sig
for, fordi dette kollegium besad en indgående viden om
søfartens praktiske forhold, dens usancer og sædvaner.
Frederik lis Søret har således dobbelt betydning: den
samler på een gang alt, hvad der var gældende sædvaneret på søfartens område indtil lovens ikrafttræden, og den
er den første kongegivne søret i Danmark, hvorpå nutidens søret i grunden hviler.
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Tekst og kommentarer
FORTALEN
VI Frederik den anden av Guds nåde Danmarks, Norges, Venders og Goters konge, hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarske.n, greve udi Oldenb.org og
Delmenhorst: hilse Eder alle vore kære tro undersåtter,
som bygge og bo, og med sejlads og anden skibsnæring
handle og vandle her udi vore riger Danmark og Norge
og andre vore underliggende lande og fyrstendømmer,
evindelig med Gud og vor nåde.
V i ved, eftersom vi er kommet udi erfaring, som os
også klageligt av vore egne undersåtter såvel som av
fremmede er indberettet, hvorledes der skal findesi stor
mærkelig brøst iblandt søfarende folk her udi riget. At
mange uforfarne skippere findes, som ikke ved middel
og måd~ at tilvende deres redere gavn og fordel, ikke
heller hvorledes de skulle holde sig mod købmænd og
købmandsgods, at lade sig befragte, eller at holde deres
folk inden skibsborde, med mange andre brøst og utilbørligheder, som den menige søfarende mands næring og
bjærgning er anrørende.
Endvidere, at der skal komme mange ubekendte styrmænd her ind i riget for stor hyre og løn, en part av dem
endog i det embede, de udgive sig for at kunne røgte, men
hvori de er uvidende. Og eftersom alle de, som er inden
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skibsborde (næst den almægtige Gud) mest fortrøste sig
på styrmanden, som udi storme og al livsfare med skib
og gods skal rædde dem, er det ingen ringe sag sig den
befaling at overtage. Thi formedelst uforstandige styrmænd, som med havne, grunde, rev og banker er ubekendte, og heller ikke ved at beregne tider efter månens
væxt og afbræk, som kaldes flod og ebbe, med andet, som
tilhører deres kald, bliver mange skibe forgangen og omkomme, hvorfor storligen er fornødent, at sådan skade
og ulykke avvendes og forkommes ved på omskrevne
styrmænd at have synderlig agt og indseende.
0 g fordi det menige skibsf.olk findes at forholde si.g
meget utilbørligt imod deres skipper og formænd, såvel
på land som inden skibsborde, med drukkenskab, oprør,
mytteri, forbund, ulydighed og al anden ulempe, og ikke
agte eller anse deres egen ære, gode (ykke, timelig straf
eller noget andet, er det at befrygte ( uden at der betids
findes råd og lempe dertil), at den som sin handel til
søs bruger derover kan lide store skader og avbræk.
Vi befinder også, at vore riger og lande med deres øer
og søsteder strækker si,g alle til det store hav og er omringede av fjorde og strømme fra øst og fra vest, og at
vore indbyggere efter Guds skik og forsyn skulle have
deres største underholdning og næring av søhandel med
udførsel og indførsel, fiskeri og anden sejlads.!brug, hvorfor vi er billige derav at foranledige - og nu i vor regerings begyndelse besynderlig tilbøjelige - til at gøre god
skik og orden herpå, således at den almægtigste Gud kan
prises, vore kære undersåtter kan belæres og alting kan
ske med tilbørligt agt og forsyn imellem alle dem, som av
sejlads-handel skulle sig nære og underholde. Og har vi
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nu derfor med vore elskelige Danmarks riges råder og
menige søkøbsteder bevilget og samtykket denne efterfølgende søret, som skal holdes og bruges ud i fornævnte
riger Danmark og Norge, på det, at den ene med den
anden des bedre kan vide si,g udi sin bestilling, skib og
skibshandel anrørende, at rette og holde. Og til foranskrevne sørets ydermere forfremmelse ville vi alle borgmestre, rådmænd og byfogder udi alle vore søsteder udi
Danmark og Norge såvel som andre vore lande og fyrstendømmer, budet og befa/,et have, at de den mandag
næst for vor frue_ dag K yndel misse årlig til tinge lader
for menige borgere og bymænd foreskrevne vor søret læse
og forkynde under vor kongelige hævn, straf og vrede.

Fortalen opsummerer alle de ulemper, som sølovens enkelte artikler kommer nærmere ind på. Man har indtrykket av, at savnet av en national lovgivning ikke mindst
er følt derved, at mange udlændinge er kommet hertil
som skippere og styrmænd uden egentlig at være kvalificeret dertil, hvilket man ikke har kunnet komme tillivs.
Udenlandske retsregler har netop forhindret disse søfarende i at påtage sig sådanne stillinger, som indtil da
stod dem åbne i det danske dobbeltmonarki uden indskrænkninger. Forholdene var særlig grelle derved, at de
danske farvande fremfor nogen andre europæiske var
overordentlig vanskelige at besejle som følge av de mange
grunde og rev, der tilmed i tidens løb skiftede form og
plads som følge av materialvandringen og derfor krævede
lokale kendtmænd. · Udenlandske skippere og styrmænd
uden tilstrækkelige kvalifikationer måtte nødvendigvis avstedkomme mange ulykker og havarier.
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Selve styrmandsuddannelsen kritiserer Lorentz Benedicht i sin søbog, hvori det hedder, at i gamle dage var
det sædvanlig, at man førte en såkaldt roffstyrmand ( sammensat med ruf) på de store skibe, og man tog ikke nogen
skipper uden at han kunde bevise, at han var oplært til
søs fra ungdommen av først som dreng eller pødker
dernæst som bådsmand, høvedsbådsmand og styrmand,
men dette går vel snarere på hollandske forhold, idet søbogen jo er en fordansket udgave av de hollandske søbøger. Benedicht oplyser også, at det forekommer, at somme skippere lejer en uforstandig styrmand, og somme gør
styrmænd av deres egne brødre, svogre og andre av deres slægt eller venner, på det at de kunde hjælpe dem
frem, men hermed, fremhæver Benedicht, giver man ikke
agt på betydningen av sandt styrmandskab. Det er troligt
nok, at rederivirksomheden allerede dengang har været
ledet av visse familier, ligesom det frem gennem tiderne
har været ikke ualmindeligt, at rederinæringen går i arv
fra fader til søn, ja i adskillige generationer.

CAP. 1.
Først ville vi, at ingen skipper skal være mægtig at forfragte sit skib uden med sine rederes vidende og samtykke, såfremt de er så nærværende, at omskrevne skipper
kan rådføre sig med dem enten med bud eller skrivelse,
eller efter at have råd/ørt sig med sin skriver, styrmand
og fornemste skibsfolk. Om nogen herimod gør, og han
bliver anklaget derfor, da skal det, som han har gjort,
ingen magt have, og samme skipper skal have forbrudt
10 mark til kongen og 10 mark til byen.
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Her skimter man i dansk sølov de første spirer til et
»skibsråd«, med hvem skipperen skal beråde sig. Skipperens fuldmagt, som vel har været misbrugt, begrænses, og
i princippet godtages det, at det er rederen, der disponerer i befragtnings.5pørgsmål, selvom datidens forhold selvklart gjorde det nødvendigt, at skipperen ofte måtte
bortfragte skibet.
CAP. 2.
Når nogen skipper vil hyre folk til skibets behov, da
skal han først tilspørge enhver besynderlig med hvem han
sidst har sejlet og om han med vilje og venskab er skilt
fra denne. Kan han det ikke med brev eller gode vidner
bevise, da skal skipperen ikke hyre ham.

Bestemmelsen her er den vage begyndelse til en søfartsbog. Skipperen er pligtig til at undersøge matrosens
antecedentia, og hensigten er klar, at man vil forhindre
de• i utide avmønstrede i fortsat at tage hyre.
CAP. 3.
Når en skipper har forhyret sine folk, det være sig enten styrmænd eller bådsmænd, da er de strax pligtige at
begive sig ombord i skibet så tidlig som skipperen dem
derom tilsiger, og der tage vare på d,eres embede og arbejde, at lade eller ballaste skibet før de oppebærer deres
hyre. Kunde de siden ikke komme overens med skipperen
om hyren, da skal skipperen give dem for hver dags arbejde som andre daglejere og dermed være dem kvit.
Have de oppebåret deres hyre og bliver forsømmelige og
ikke tager vare på skibet, da skal de give hyren tilbage
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og dertil av det som var lovet dem i hyre hal,vdelen til
kongen og hal,vdelen til skipperen eUer ogsaa lægges udi
fængsel i 14 dage på vand og brød, hvis de ikke har noget
at betale med.
Bådsmand betød dengang matros, av gammelt hollandsk bootsman nu er det den laveste av befalingsmæn' bedstemand blandt mandskabet ; i madene, der tillige er
rinen underofficer med sergents rang. Forhyringsreglen
giver skipperen lejlighed til, inden han udbetaler hyre,
at danne sig et skøn over den forhyredes duelighed.
CAP. 4·
En skipper, som vil sejle vestværts" enten udi Frankrig
eller Spanien efter sal,t eller andre varer1 skal give sine
folk deres fulde hyre, men halvparten dersam han udreder eller ballaster skibet og den anden halvpart, naar
han kommer tilbage igen og har losset si.n salt eller andet gods eller varer.

V ærts betyder vendt mod, av middelnedertysk, kendt i
forbindelserne landværts, søværts og det samme som engelsk inward, outward og vistnok også i luvard. At sejle
vestværts svarer til det moderne udenrigsfart. Her forf alder hyren anderledes end ifl. cap. 3.
CAP. 5.
Om nogen styrmand eller bådsmand lader si.g forhyre
og ikke er god for det, som han sig udgiver for og det
kan ham skellig overbevises av to eller tre inden skibsborde, så skal han miste sin hele hyre og desforuden bøde

så meget, som var ham lovet i hyre, hal,vd.elen til kongen
og halvdelen til skipperen. Der som han ikke har noget at
bøde med, skal kan tre gange gå under kølen, med mindre skipperen vil benåde ham.
Og dersom nogen styrmand eller lodsmand lade si.g
hyre som styrmand eller lodsmand, og skipperen fanger
skade enten på skib eller gods på grund av hans forsømmelse eller uerfarenhed, da skal samme styrmand eller
lodsmand være pligtig at bøde al skaden igen, om kan
det formår. Men dersom kan ikke formår at betal,e skaden, da kar skipperen magt over hans liv, om det kan
bevises med tre skellige vidner inden skibsborde.
Disse meget drastiske regler viser, hvor det var, man
især vilde uvæsenet tillivs, man vilde ikke mere vide av
udenlandske styrmænd, som savnede erfaring og duelighed. At gange under kølen er det samme som at kølhales,
straffe ved at trække matrosen med et tov under kølen,
en straf, der oftest endte med døden, hvorfor den også
på en måde henregnes blandt livætraffene. Mange, som
ikke var synderlig kendte med farvandene, har vel budt
sig til som lodser; også her har strafansvaret sikkert virket kølnende. Her i cap. 5 er der i hvertfald retsmidler,
som nok skulde vække til eftertanke, så drabelige som de
er. Om de er ført ud i livet i al dert'll barskhed er vel et
andet spørgsmål ; skipperen kunde benåde.
CAP. 6.
Om en bådsmand formedelst drukkenskab eller anden
ulydighed ikke vil være sin skipper følgagtig, når vinden
blæser, da skal, skipperen ingenlunde forligg.e sin vind men
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hyre en anden mand udi hans sted. Og den, som findes
at have forbrudt sig skal igengive, hvad han har modtaget
og hvad det ydermere har kostet samt have forbrudt Io
mark til kongen og 10 mark til byen. Den samme ret
skal også være over styrmanden. Haver han ikke noget
at betale med, da skal han overgives til kongens lensmand
og trælle for sin brøde og idømmes faldsmåt. Og dersom
nogen bådsmand er sin skipper ulydig udi søen, da har
skipperen magt at sætte ham i land og lønne en anden i
hans sted av den ulydige bådsmands hyre og føring og
dermed være angerløs.

I sejlskibenes tid var børen, vinden af den allerstørste
betydning, et gammelt dansk ordsprog siger: børen bier
efter ingen, sejl derfor, når vinden blæser r Følgelig var
det avgørende, at besætning var ombord, når vinden var
bekvem, og straffereglen må ses på baggrund herav.
Trælle for sin brøde betyder tvangsarbejde, og faldsmål
betyder en bødestraf for at udeblive ( fra retten) .
CAP. 7.
Om nogen bådsmand, der har fæstet sig, ligger av skibet ved nattetide uden skipperens forlov og bliver anklaget, skal han bøde derfor 3 mark til kongen og 3 mark
til byen. Men sker der ydermere skade ved slig forsømmelse, da stander han derfor til rette efter sagens omstændigheder.
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CAP. 8.
Findes nogen bådsmand, som er stedt på en rejse, ved
nattetid på gaden eller i utilbørlige huse og herberger, da
må og skal fogden og byens tjenere gribe og fængsle ham
udi 3 dage på vand og brød. Og dertil bøde 3 mark til
kongen og 3 mark til byen. Gør han nogen anden gerning, stander han til rette efter sagens omstændigheder.

Med landlov må bådsmanden gerne sove iland, men
han må altså ikke ture rundt i gaderne endsige besøge
offentlige huse ved nattetid.

CAP. 9.
Kommer en skipper med sit skib i havn eller på red
og hans folk vil fare i land, da skal, halvdelen blive udi
skibet og trolig forvare det, og de, som fare i land, skulle
betimelig komme til skibs igen. Hvo som herimod fordrister sig til at blive i land uden skellig årsag og skipperens
/orlov, han straffes og bøde derfor som her næst tilforn
sagt er.

Bestemmelsen maa læses i forbindelse med den efterfølgende regel. Princippet er, at besætning skal være ombord med mindre den har fået »landlov«.

Mens cap. 7 og 8 omhandler forbliven i land ved nattetide, omhandler denne regel enhver udebliven fra skibet uden forlov, en udebliven, som sikkert var hyppigt
forekommende, hver gang skibet kom i havn efter en lang,
drøj sørejse. I Visby Søret finder man iøvrigt kommentarer til denne bestemmelse, idet dennes art. 19 bestemmer, at bådsmændene ikke må gå fra borde, når skibet
kommer i havn, for at det ikke skal lide havari, inden det
ligger vel fortøjet i fire spring.
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CAP. ro.
Når en skipper vil sejle vestværts udi Holland, Seeland,
England, SkoJland, Frankrig, Portugal eller Spanien, da
er hans og styrmandens føring hver en læst, høvidsbådsmanden, skriveren, tømmermanden og kokken hver en
halv læst og de andre bådsmænd hver tre om en læst.

Føring, oldn. færing: hvad der føres på skib, betyder
det gods, som skipper og mandskab har ret til i handelsøjemed selv at medtage på skibet; en slags tantieme i
handelseventyret. Læst var oprindelig et mål på varer i
tønder, oftest 1 2 tdr., senere blev en commercelæst en
drægtighedsbetegnelse svarende til 2 tons.

'I

CAP. l i .
Ingen må sælge sin føring fra skibet uden med skipperens samtykke og vidende under samme førings fortabelse, halvdelen til kongen og halvdelen til skipperen.

Det var naturligt, at skipperen havde indseende med,
hvad der bortsolgtes av skibets last, på hvilken der måtte
holdes tallie.
CAP. 12.
Ikke skal skipperen heller være pligtig at svare til no,gen føring, når skibet er tilladet. Men når skipperen begynder at skibe, skal han påminde hver udi almindelighed
derom og hver skal da give til kende, om han vil skibe
sin egen føring og gøre sig den så nyttig, som han kan.
Ingen bådsmand skal sælge deres førings rum uden skipperens samtykke.
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Besætning skal i forvejen bestemme sig, om de vil gøre
brug av deres førings ret, og det skibsrum, som medgår
dertil, kan de ikke overdrage andre uden skipperens samtykke.
CAP. 13.
Forsømmer nogen bådsmand sit arbejde al den stund
skibet lades eller losses, da skal han give sine staalbrødre
for hver dag han det forsømmer en halv mark.

Staalbrødre betyder kammerater, jfr. oldn. stallbrædralag: fostbroderlag.
CAP. 14.
Ingen må føre båden eller espingen fra borde uden
med skipperens, styrmandens eller høvidsbådsmandens
forlov, den der gør det sko/, have forbrudt til alt skibsfolket 3 mark. Og kommer båden noget til eller også formedelst sådant nogen anden skade sker, da stander de
derfor til rette overfor dem, der have noget at påklage.

Esping, oldn. espingr, egentlig fartøj av aspetræ, især
skibsjolle. Visby Søret var ikke mindre streng, idet art. 4
bestemmer, at espingen ikke må fjernes uden forlov om
n a t t e n. Om dagen havde skibsvagten jo opsynet med
den.
CAP. 15.
Fordrister sig nogen til at gøre mytteri, oprør eller forbund mod skipperen og det kan skelligt bevises, da skal
det straffes som anden halsløs gerning, ligesom også de
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Farer nogen bådsmand fra skibet og gør sig unyttig udi
drukkenskab eller udi anden måde og bliver derover /,emmelæstet, så han ikke kan fuldføre sin I rejse, da skal han
give tilbage igen, det han har oppebåret og skipperen hyre
en anden i hans sted. Hvad det ydermere koster, skal
skipperen med sine medredere selv betale.

Halsløs gerning var oprindelig en gerning, der medførte
livsstraf, halshugning.

Undviger nogen bådsmand skipperen med sin hyre og
det udi sandhed kan bevises, da skal den, der gør det,
derfor straffes som en anden tyv.

Visby Søret bestemte i art. 62, at om bådsmanden
rømmede med sin hyre, fortjente han galgen.
CAP. 17.
En skipper som er fragtet udi Nederland, England elur
Skotland .og losser der sin last og bliver til sinds at ville
sejle med samme skib udi Frankrig eller udi Spanien, han
skal forbedre fol,kenes hyre, den tredie penning mere end
han tilforn har lovet dem, og de skal være pligtige at
følge ham hver under 11 marks bøde til kongen. Og når
skibet kommer der fra og did, hvor skipperen gør sit
marked og har losset og skibet er forvaret, der skal skipperen give dem deres hyre.

Besætningen er bundet for en rundrejse, selvom skipperen senere bestemmer en forsejling, der ikke har været
på tale ved avtalens indgåelse. Hyren forhøjes og forfalder inden den hjemværts rejse.
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CAP. 18.

skulle straf/es, som uz1de nøde og trænge skipperen til at
sejle anden steds med dem end deres ordre er, skipperen
og rederen til skade.

CAP. 16.

!Is

[I
Bådsmandens forsømmelighed anses allerede for straffet
ved at han er blevet lemlæstet, hvorfor han kun skal tilbagebetale oppebaaret hyre. I cap. 7 og 8 er modsat yderligere erstatningsansvar.
CAP. 19.
Fanger nogen av skibsfolkene skade udi skibets arbejde
eller på anden måde udi skibets nytte og gavn og dog
ikke selv er årsagen dertil, eller nogen bliver syg på rejsen,
.rå han ikke kan blive liggende ombord i skibet, da skal
skipperen lade den syge komme i land og bestille ham
herberge og e:n, som skal passe ham og forsyne ham med
lys og kost til nødtørftighed efter den måde som han
spiser udi skibet. Bliver han rask, da kommer han ombord
igen, dog er skipperen ikke pligtig at tøve efter ham men
må sejle, når skibet er sejlrede. 0 g dør han, mens skibet
er på hedenrejsen, da skal hans arvinger have hans halve
hyre og føring med hvad andet, som tilhører ham. Men
er skibet på hjemrejsen, da tage hans arvinger hele hyren
og føring og betaler hans jordefærd. 0 g skal øvrigheden
have indseende dermed, om den dødes arvinger ikke er
der tilstede.
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Hedenrejsen betyder rejsen hen, oldn. he<Jan : hen.
Hvor længe skibet skal betale for bådsmandens sygeleje
e f t e r a v s e j li n g e n er ikke klart og har sikkert
givet anledning ti1 disputer.
CAP. 20.
End skete det så, at nogen skipper blev anfalden udi
søen av fjender eller sørøvere og sætter sig til værge, så
at hans folk blev såret eller lemmelæstet, da skal skipperen
lade dem hjælpe og læge. Og skal den lægeløn, hyre,
føring og anden omkostning gå over skib og gods, fordi
det er sket for skib og godsets beskærmelse.

Dette er den første havari grosse regel i dansk sølov.
Tab og skade på menneskeliv betragtes som en opofrelse,
der er foretaget for til fælles frelse at redde værdier, der
sammen er udsat for fare på søen. Fragten er dog ikke
bidragydende.
CAP. 21.
Om en skipper varder tilsinds at bryde sin last, før han
kommer til det sted, hvortil han har hyret sine folk, og
kan han se sine rederes gavn og fordel derved, da må han
vel gøre det, og hans bådsmænd skulle være pligtige at
losse foruden knurren og modsigelse; og beholder han så
meget av samme last igen udi skibet, så han er stivt nok
belastet til at sejle did, hvortil han har hyret sine folk,
da er han dem ingen forbedring pligtig, og de skal være
ham følgagtig did som foreskrevet står. Men dersom han
losser sin fulde last og skal tage ballast ind igen, da giver
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han sine folk deres hele hyre. Og vil han siden sejle fremdeles, da giver han sine folk, hvad billigt er og med dem
kommer overens om. Findes nogen herimod ulydig at
være og ikke at ville rette sig efter, som foreskrevet står,
da har de sig dermed furbrudt deres hyre og føring og
derudover bøder de ro mark til kongen og ro mark til
byen.

Ligesom cap. 1 7 giver skipperen ret til forsejling, indeholder cap. 21 regler om skipperens ret til at vælge flere
lossehavne eller omdestinere skibet. Hyreavtalen for en
bestemt angivet rejse hindrer således ikke skipperens frie
disposition.
CAP. 22.
Om så var, at skipperen havde tilladet sit skib og formedeist krig, sørøvere, arrest av landsens og stadens øvrighed ikke turde, måtte eller kunne fuldføre sin rejse og det
bliver ham tilladt at avtakke sine folk, så skal han være
dem kvit med fjerdeparten av deres hyre. Men dersom
skipperen stikker i søen og enten mister sejl, mast, anker
eller tov eller for andre mærkelige årsager nødes til at
løbe tilbage til havne.n igen for at oplægge sit skib, da
skal skipperen give dem den halve hyre og dermed være
dem kvit.

Reglerne, som omhandler »frustration« av rejsen og
nødhavnsanløb, ser ikke nogen havari grosse situation,
men lader besætningen deltage i tabet ved nedsættelse av
deres hyre.
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CAP. 23.
Bliver en skipper syg eller partisk med sine redere, så
at rederiet vil sætte en anden skipper på skibet, da skal alt
skibsfolket for den samme hyre være den nyansatte skipper
følgagtig lige som den anden under deres hyres fortabelse.
Dog således, at om han vil sejle videre, da skal han give
dem forbedring som før er sagt.
Skipperens personlige kontrakt med besætningen opfattes som en kontrakt med skibet. Netop på denne
tid havde søforsikringspolicerne en tilsvarende klausul i
forbindelse med opgaven i policen om skibets skipper,
som navngaves »eller hvem i hans sted skulde komme at
fare«.
CAP. 24.
Bliver nogen skipper skibbruden, da skal han være forpligtet m.ed skibsfolket til at bjærge skibet, godset og
skibets inventar og modtage av købmændene derfor en
redelig bjærgeløn efter gode mænds kendelse. Og skal
købmændene betale fragt av det bjærgede gods og hyre
~il bådsmændene eftersom sejladsen er lang til og Dannemænd kunde kende ret at være. Og dersom nogen forrykker eller underslår noget av samme skibbrudne gods
sa skal det straffes som andet tyveri. Og den bådsmand,
som ikke vil hjælpe at bjærge skib, gods og skibets inventar, han skal miste sin hyre med hvad han tilforn har
oppebåret og holdes siden for en uærlig mand iblandt
andre gode søfarende folk.
0

,

D~nemænd betyder agtværdige, pålidelige mænd, findes 1 Danske Lov 1-5. »Dommere skulde være veder-
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hæftige og uberygtede Dannemænd«. Forbløffende virker
det, at distancefragtprincippet er så gammelt, at det allerede er kommet til udtryk her »eftersom sejl,adsen er lang
til«. Hvordan man er kommet til rette herom i praxis
vides ikke.
CAP. 25.
Besætningen skal holde god fred og enighed inden
skibsborde. Der som nogen gør anden sår eller lemmelæst,
så at skipperen og skibsarbejdet dermf!d bliver forsømt,
da skal den, som har gjort skaden, fly en anden i stedet
og bøde derfor til kongen og byen efter skaden er stor til.
Reglen er noget summarisk og kommer ikke ind på
begrebet brøde ; den erstatningspligtige er den, der volder
skaden uanset causalsammenhængen.
CAP. 26.
Dør den sårede av samme skade, da skal skipperen og
alt skibs folket være skyldige at holde manddraberen tilstede og overantvorde lensmanden eller befalingsmanden
ham udi hænde, der hvor de først kommer i land: og han
der undgælde sin fortjente løn efter sagens omstændigheder. 0 g dersom samme misdæder undkommer, da
skulde alle de, som var ombord, svare for hans gerning.
Undgælde sin fortjente løn betyder ifalde straf, udtrykket har ikke noget med hyren at gøre.
CAP. 27.
Om nogen skipper, købmand eller bådsmand forgriber
sig udi nogen gerning, som er livsstraf undergivet, da skal
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han ikke dermed have forbrudt mere end hans egen part
udi skib og gods måtte være. Det skal overantvordes under
ed av de tre bedste mænd udi skibet.

.

Reglen nævner kun, hvad lovovertræderen skal bøde
uanset liv~traffen.
CAP. 28.
Ingen bådsmand må straffe skipperens kost, ikke heller
begære anden spisning inden skibsborde end sædvanlig
er og dagen tilhører efter gammel sædvane. Hvem der
gør det og ikke haver skellig årsag dertil skal have sin
hyre og føring forbrudt. Og skipperen må sætte ham i
land i første havn, hvortil han kommer som før sagt er.

Straffe betyder her: dadle, laste. Der har været en fast
spiseordning ombord muligt også med en vis hensyntagen
til ugens dage, men den har næppe været tilfre~tillende
og har vel ofte givet anledning til disput, hvorom næste
artikel også vidner. Visby Søret giver i art. 32 et billede
av forholdene I oo år tidligere. Deri bestemtes, at om man
hyrer )jadsmænd fra Bretagne er de berettigede til eet
måltid i eetmålet, fordi de på ud- og hjemrejsen får vin.
De fra Normandiet skal have to måltider, fordi de kun
drikker vand til maden.
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klaget, skal have forbrudt 3 mark til kongen og 3 mark
til skipperen.

Besætningens trang til fersk mad og vitami~er har været
stor, datidens mange tilfælde av skørbug kan fortælle
derom, men man har ikke haft forståelsen herav. En
spanier, som rejste over Østersøen i 1578, fortæller ·om
kosten ombord : De foretager deres sørejser uden at føre
vand med sig, da de ikke drikker det og ej heller laver
nogen mad ; som drik bruger de kun øl, som tages fra
Tyskland til forhandling overalt, deres føde består av
salt, meget tør fisk, røget flæsk og speget kød, men herav
ganske lidt, samt blødt brød, så gammelt, at det både
indeni og udenpå er helt muggent.
CAP. 30.
Den som vil nøde kokken til at gøre ild og spise uden/or
den rette tid efter gammel sædvane, han skal bøde derfor
10 mark til kongen og miste sin hyre. Men dersom kokken
det fortier og ikke vil åbenbare, men det siden kommer
ud, skal han derfor bøde 3 mark til kongen og 3 mark
til byen. Kokken skal også være pligtig at forsvare skibets
fetalie, så den ikke spildes eller fordærves på grund av
hans forsømmelse. Gør han det ikke, da skal han bøde
skaden og miste sin hyre.

CAP. 29.
Kommer skipperen i havn, hvor fersk mad er at bekamme, fisk eller kød, må han købe den efter egen fri
vilje, dog skal han ikke være nødt eller tvungen dertil.
Den der herimod overfalder skipperen og det bliver ind-

Fetalie betyder egentlig victualie: proviant. Man har
åbenbart ofte været sulten i utide, og når kokken også har
haft hunger, har man forstået at indrette sig. Imidlertid
indebar det jo faren for, at skibet løb kort på proviant
inden rejsens avslutning.
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CAP. 31.
Ingen skal fordriste sig til inden skibsborde at drikke
til over/lødighed eller gøre gæstebud udi skibet. Men den,
som har det behov, må lade tappe og drikke imellem
måltiderne til sin nødtørft og dermed lade sig nøje. Findes
nogen herimod at gøre, har han dermed forbrudt 3 mark
til kongen og lige så meget til skipperen, så tit og så ofte
det sker og indklages.
Av hensyn til sikkerheden til søs på de gamle sejlskibe,
har det været tvingende nødvendigt, at besætningen var
ædru. Man regnede i hine tider med, at hvert voxent
menneske behøvede 6 potter øl om dagen, men bådsmændene i flåden fik kun 5 potter, da man vilde være
sikre paa, at de ikke blev berusede. Muligt har rationen
i koffardifarten endda været mindre.

CAP. 32.
Den, der spilder og faragter skipperens øl og mad, som
ustraffeligt er, og skipperen kan bevise det med sine egne
folk, kan han sætte i land og han er ham ingen hyre eller
føring pligtig. Vil nogen af skibets besætning forhindre
det skipperen til fortred, skal de være den samme straf
undergivet.
Når handlingen siges at være ustraffelig, betyder det, at
den ikke kan straffes med bøde. Tab av hyre og føring
er selvklart en straf. ~Ilet har vel nok været lidt tyndt
nu og da, og maden har næppe heller været strålende, men
for disciplinens skyld kan demonstrationen ikke tolereres.
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Facsimile av et dansk hå ndskrift gengivende Visby Soret eller som den kaldes >Vatter Ræth 'f. fra
ca. 1520. Gen givet efter Schlyter.
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CAP. 33.
Ingen bådsmand skal skilles fra skipperen, når skibet
er kommet i havn førend det er losset, avtaklet og ballastet
igen ( om skibet skal oplægges) og alting er flyet til rette
efter skipperens egen vilje, under hans hyres fortabelse,
halvdelen til kongen og halvdelen til byen.

Rejsen er med andre ord ikke endt, før skibet er klar
til ny rejse eller til oplægning. Definitionen er nødvendig,
da forhyringen skete rejsevis. V1Sby Søret art. 55 forklarer
reglen: »skibet skal kunne ligge«, inden avmønstringen
sker.
CAP. 34.
Eftersom mangfoldige klager over, at mange styrmænd
og bådsmænd lader sig hyre og tager kost og løn for noget,
de ikke er duelig til, og mange mands liv, skib og g.ods
derved bliver fortabte, da skulle alle styrmænd og bådsmænd tage passbor av deres skippere, når han dem forlover og give dem det vidnesbyrd de fortjener. Og ingen
skipper skal nægte dem det, og på det at skippere ikke herudi skulle være vagtsomme og forsømmelige og hans redere
og købmænd derover lide skade og blive fordærvede, da
skal borgmestre, råd og byfoged, enten selv eller beskikke
nogen dertil, med skipperen have opsyn med samme passbor, når skipperen forhyrer dem. Og den som ikke har
beuis som sagt er, han skal være foragtet lige som den,
der har handlet utilbørligt.

Passbor betyder avskedsbrev eller løbepas. I denne artikel har vi de første spirer til søfartsbogen ; se også
cap. 2.
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CAP. 35.
Ligger en skipper sejlrede på sin vind, da må ingen
forhindre hans styrmænd eller bådsmænd for gælds skyld,
men hvad gods han haver udi skibet, skal antvordes av
skipperen og besætningen ved svorenhed til den der påæsker, og den anden skal fuldføre sin rejse, som han har
lovet. Men kan en styrmand eller bådsmand komme avsted, fordi han selv har bekostet et skib og selv vil f ø_re
det, da må han være kvit, selvom han har forhyret sig,
dog skal han skikke en anden udi sit sted eller tilbagebetale skipperen, hvad han har oppebåret.

Når skibet har fanget bør, må i princippet alle være
rede til at sejle efter den avsluttede kontrakt, end ikke
gældsfordringer kan holde en av besætningen tilbage, med
mindre han skal avsted i eget skib. Det private initiativ
beskyttes. Denne regel er i kraft endnu den dag idag ; se
retsplejelovens § 614. Reglen er overtaget fra Visby Søret,
se art. 63, men den havde også i art. 64 en bestemmelse
om at bådsmændene kunde hæve hyreavtalen, hvis »han
' hustru og vil blive iland«.
tager
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Boden for kontraktsbrud, tab av hyren efter skipperens
forgodtbefindende er mærkelig ringere end den store bøde
på 20 mark plus 20 mark, som den kontraherende skipper
idømmes. Han betragtes som fristeren.
CAP. 37.
Når en skipper har bortfragtet sit skib og avtalt en bestemt dag imellem sig og købmanden, og skipperen ikke
er rede, når dagen er kommet efter kontraktens ordlyd og
købmanden deraver bliver forsømt og ikke får sit gods
på markedet, da skal skipperen stå købmanden tilrette
derfor og bøde overfor ham sin skade efter Dannemænds
kendelse med mindre at vejr, vinterdag eller andl:n stor
ulykke har forhindret ham på rejsen.
Udi lige måde, om skipperen bliver forsømt av købmanden gælder den samme ret.

Her fastlægges også de allerførste <lemurrage-regler, og
det er værd at lægge mærke til, at man også opererer med
»force-majeure«-regler, der fritager for ansvar. Visby Søret havde begrænsninger av lossedagene, art. 52 og 53
giver 14 lossedage for de store, søgående skibe og 8 lossedage for de mindre, der går kystleds.

CAP. 36.
Ingen skipper må underleje den andens styrmand eller
bådsmand. Den, der gør det og overbevises derom, skal
blive hos den, som først har hyret ham og fuldføre sin
rejse som han har lovet, og det står til skipperen, hvad
han vil give ham av sin løn, fordi han derved har fortabt
sin ret, da han har fæstet sig til to herrer. Og den skipper,
som vitterligt har underlejet den andens tjener bøder derfor 20 mark til kongen og 20 mark til byen.

CAP. 38.
Lejer en mand skib av nogen på sin egen hånd, selv
at ville lade føre til en bestemt tid og samme skib bliver
borte formedelst nogen ulykke foruden hans forsømmelse,
som har lejet det og indenfor kontraktstiden, da svarer
han ikke derfor. Men bruger han det udover den kontra,.
kerede tid uden den andens vilje, som skibet tilhører, da
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skal han oprette den andens skade efter søfarende mænds
kendelse, med mindre han lider arrest på samme sin
rejse, som han ikke selv er årsag til, hvilket skal gøres
bevisligt ved nøjagtige vidnesbyrd.

Av Visby Søret fremgår det, at det ikke var ualmindeligt, at rederne bortfragtede deres skibe på tid »for sommeren« d. v. s. hele den del av året, under hvilken sejlads
foregik. Sommeren regnedes til Mortensdag 11 november.
CAP. 39.
Enhver skipper skal have opsyn med købmandens gods
udi skibet med stuvning og garnering og alt andet. Dersom købmanden fanger skade eller hans gods bliver formindsket av skipperen eller hans folk, da skal skipperen
oprette det av sine egne penge og betale købmanden sin
skade, som godset har kostet indkøbt. 0 g købmanden er
ingen fragt skyldig av samme gods. Men dersom samme
gods bliver forlækket eller fordærvet uden skipperens eller
hans folks forsømmelse og skibet kommer did, hvor det
skal losse og købmanden klapper trende gange på fadet,
som er vin og anden drik og befaler det udhisset, da skal
han give skipperen sin fulde fragt eller også overlade
skipperen samme fad for fragten.

Det princip for bortfragterens ansvar, som her er fastlagt var endnu gælde~de i søloven av 1892, se § 142.
Haag reglerne og konnossementernes »negligence clauses«
indskrænker vel skibets ansvar, men i det store og hele
er ansvaret for skade på godset forårsaget av besætningens
fejl og forsømmelser endnu bibevaret.
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CAP. 40.
Efter at en skipper har oppebåret sin fragt og hvad
andet, som tilkommer hans reder, skal han overfor denne
gøre god rede og regnskab uden al forhaling udi alle
måder. Dersom det bliver befundet anderledes end ret er,
da skal det straffes lige med anden utroskab.

Her må det erindres, at skipperen dengang var rederens
fuldmægtig, betroet med adskillige av de opgaver, som
rederiets agenter nu omstunder varetager. Det økonomiske
mellemværende mellem reder og skipper var dengang
langt større.
CAP. 41.
Om en skipper fragter sit skib forgrebs til nogen købmand og samme købmand vil imod skipperens vilje fragte
skibet over sin rette lademåde "g skibet derved kommer
til nogen ulykke, da skal købmanden være pligtig at oprette skaden, halvdelen efter Dannemænds kendelse.

Forgrebs betyder bulkfragte modsat fragte læstevis. Selvom man dengang ikke kendte lastelinjer, vidste man selvklart nøje, hvor stort et skibs· lasteevne var.
CAP. 42.
Enhver skipper skal have god agt og ikke selv forlade
skibet formedelst gerighed; dersom han befindes at have
gjort det, skal han have forbrudt av sine egne penge 11
mark til kongen og 11 mark til bye.n.

Skipperen må selvklart forlade skibet i skibets ærinde,
men altså ikke i sit eget. Gerighed betyder pengebegær-
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lighed. En dansk version av Visby Søret fra 1520 har som
en slags fortale det bibelske citat: Hvem har opfundet
skibet. Svar : gerighed, thi skibet tjener gerigheden og
synden!
CAP. 43.
Ingen skipper skal, have magt til at sejle sit skib, det
være sig uden- eller indenlands uden med sine medrederes vidende og samtykke, og han skal have deres fuldmagt, om de vilde avhænde det, på det at skipperen kan
give dem, der vil købe det, en tilbørlig forvaring. Om
nogen findes herimod at handle, da skal, det køb ingen
magt have, om det bliver indklaget, og skipperen skal have
forbrudt 100 mark til kongen og desforuden stå sine redere
til rette. Men skete det sådan, at samme skib fik nogen
mærkelig brøst og skade på sin rejse og skipperen det
derfor vil avhænde, da må han dertil fuldmagt have, dog
skal, han det bevise med fire av de bedste mænd udi
skibet, om der var skellig årsag dertil eller ikke.

Skipperen kunde altså i mere end det vi forstår ved
condemnationstilfælde, hvot skibet ikke kan repareres eller
ikke er reparation værd, sælge det på egen hånd uden
skriftlig fuldmagt fra medredeme. Princippet er det, at i
virkelige havaritilfælde må skipperen kunne handle uindskrænket og hurtigt, hvad der også var nødvendigt i datiden, da communikationsmidleme var så slette.
CAP. 44.
Ikke heller må skipperen sælge eller give noget bort av
skibets inventar, fetalie eller andet, hvad skibet tilhører
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uden at han fører det til regnskab. Hvo anderledes gør,
skal straffes som for andet tyveri.
CAP. 45.
Lader en skipper sig fragte av en købmand, to eller
flere, og samme købmænd formedelst forsømmelse eller
udi andre måder ikke skiber sit gods udi timelig tid efter
deres for.ord og vilkår, og skipperen - efter at han lovligt har påmindet købmanden eller hans fuldmyndige
bud - sejler derfra og ikke fanger noget av samme gods
ind, da skal, købmanden give skipperen sin fulde fragt.
Men er det så, at skipperen tager noget andet gods ind,
lidet eller meget, og det rum han har forsagt, dermed
bliver fyldt og forhindret, da er købmanden ham intet
ydermere pligtig.

Den første bestemmelse om faut-fragt. Den er ikke udpenslet. Hvis andet gods er indtaget til lavere fragt, har
skipperen dog et tab.
CAP. 46.
Kommer skipperen til fremmede lande og der gør
nogen handel, det være sig sa/,g, køb, fragt eller hvad
anden handel nævnes kan, og har med brev og segl derudi
forpligtet sine redere, som er hjemme, til at skulle svare
og undgælde, da er de ikke pligtige at undgælde udi nogen
måde, fordi en skipper er ikke redernes gods mægtig mere
end har under hænderne, som er det nærværen:de skib
og gods, som han har faret med. Men har nogen købt,
solgt eller handlet med skipperen, må han efterkomme sin
skade kos skibet og ikke hos rederen med mindre samme
hans redere befatter sig med samme købmandsgods.
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Det synes, som om der her foreligger spiren til det, vi
senere opfatter som »søformuen«, det som skipperen har
jurisdiktion over, en blot tinglig hæftelse.
CAP. 47.
Har en skipper tilsagt købmanden at uille føre hans
gods udi markedet og befaler ham at føre det til prammen, og skipperen sender det op igen og lader det ligge,
da skal skipperen være pligtig at betale købmanden det
gods lige som det kan gælde udi markedet, når han kommer over, dog med fradrag av fragten; thi hver skipper
skal være forsigtig og have god agt i sin bestilling.

Erstatningen for den eft~rladte ladning er rigtigt sat
efter værdien på bestemmelsesstedet minus fragten. Prer
venuet av den efterladte ladning må tilfalde skibet, hvad
der dog ikke står noget om.
CAP. 48.
Vi ville også, når et skib kommer fra Frankrig eller
Spanien ladet med salt og hører hjemme her udi riget, at
skipperen ikke skal losse noget derav som ikke er i de
tønder, som er forsynet med stadens brændemærke, såvel
folkenes føring som redernes part. 0 g det skal være sket
ud i stadsmålerens overværelse. Og skal den, som modtager godset, give måleren til løn av hver tønde en dansk
penning. Enhver skipper, som gør herimod har dermed
forbrudt 10 mark til kongen og 10 mark til byen.

Den salttrade, der her er tale om, er især Baiesaltet, som
avskibedes fra Baie de Bourgneuf ved den franske kyst.
Saltlasterne, der passerede Øresund 1557- 58, kom dog
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fra Brouage ved Rochefort, som på den tid konkurrerede
stærkt med Baie de Bourgneuf. Når tønderne skulde være
mærket med byens brændemærke, er det også av hensyn
til saltskatten.
CAP. 49.
Påfinder en skipper noget vrag udi søen eller på havbunden, ankre eller andet, skal det overantvordes til vore
toldere eller byfogder udi vore købstæder og han skal gives
en redelig bjærgeløn for sin umage og efter fornævnte
vrags omstændigheder, og samme gods bliver liggende år
og dag. Dersom rette ejermand kommer inden med tilstrækkelig bevis, skal han modtage det imod samme bjærgeløn. Kommer der ingen, da er samme gods tilfaldet
kongen og skal forsendes til vore lensmænd. 0 g hvem
som sådant vrag og gods underslår, han skal straffes som
en tyv. På samme måde, om nogle fiskere opfisker noget
anker udi søen i deres fiskeredskaber eller udi andre måder
kunde fange det, hvad enten der er bøje på eller ej, skulde
de i lige måde overantvorde det til vore befalingsmænd
og derfor gives en redelig bjærgeløn efter omstændighederne og siden handles dermed som foreskrevet står.

Herreløst gods, til hvem ingen ejermænd melder sig
inden I år og 6 uger, tilfalder kongen. Bjærgelønnen udredes efter omstændighederne d. v. s. efter den møje, der
har været ved bjærgningen og den værdi, det bjærgede
har etc.
CAP. 50.
Et skib som er ladet med købmandsgods og kommet udi
storm eller anden nød, så at skipperen må lade kaste over-
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bord au godset, på det, at han kan rædde liu, skib og gods
skal forholde sig på den måde som herefter følger.
Først skal skipperen sætte sit skib på penge, for huilke
han uil det selu beholde eller til de penge, for huilke købmændene uil modtage det. 0 g det gods, som er ouerbordkastet, skal regnes som det, der kommer ud på markedet.
Desuden skal skipperens fragt, såuel au det gods, som
er kastet som au det, der er i behold, indføres. Og derefter
skal huer undgælde udi skaden efter sin anpart. Dog skal
folkenes føring herudi ikke uære beregnet.
Sker det også, at /rib yttere eller andre sørøuere kommer
til nogen mand på søen, som er ladet med løst gods:
huede, rug, malt, havre, salt, øl, uin eller noget andet
sådant gods og bliuer taget, da betales det igen au det
andet gods i skibet, og skal skibet intet giue dertil, thi det
står sit egen eventyr. Men uox, kobber, klæde, kramgods
og al anden dyrebar vare står sit eget euentyr og hver lide
skade, som han får.
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Denne bestemmelse svarer til York and Antwerp Rules
IV, men det synes som om fragten ikke har skullet bidrage
til denne havari grosse skade.

CAP. 51.
Kapper nogen skipper sin mast, kabel eller anker udi
nødsituation og skipperen selvfjerde au de bedste mænd
udi skibet uil suærge, at det skete for at rædde liv, skib
og gods, da skal den skade også gå over skib og gods.

CAP. 52.
Kommer noget skib på grund og skipperen kan få
skuder og pramme til at losse godset udi og lette skibet
au grunden, da skal skipperen selu bekoste udbedringen au
sit skib og købmanden skal betale omkostningerne på
godset, og den regnes over alt godset, hver efter sin anpart. Og skal skipperen lade skibet udbedre snarest muligt, om det står til at gøre, og føre købmandens gods udi
markedet . .Men er skibet ikke til at udbedre, da skal skipperen have fragt av det gods, som er i behold, og som
gode mænd tykkes skelligt at være efter sejladsens omstændigheder. ,Bliver noget au godset fordærvet, da skal
skaden gå ouer det andet gods, som er bjærget, om det er
salt, korn og andet løst gods; men er det tønde gods, vin,
pakker og stykgods, da modtager hver sit mærke og betaler de omkostninger, som tilkommer ham. Ikke heller
synes det os ret at være, om skib og gods bliver og en
part au godset og skibsinventaret ræddes, at bådsmændene
da skulde have deres fulde hyre, da skal de kun have
efter antal ligesom skipperen bar fragt til efter læste-antal
og ikke anderledes. Men begav det sig sådan, at skib og
gods blev på grunden av ulykke, og skipperen kan gøre
det beuisligt med alle sine skibsfolk, at det ikke er sket
ved hans forsømmeligheds skyld, da må han bjærge sit
skib, om han kan og ingen skadegjæld give købmændene
for deres gods. Findes det anderledes, at han gør det med
uilje og av ondskab, da skal han stå købmanden til rette
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Her er der tale om fordeling efter havari grosse princippet, forsåvidt overbordkastet last angår. Bidragsværdierne er skibets værdi i handel og vandel, varernes værdi
er markedsprisen, og fragten deltager med sin fulde værdi.
Kapringsrisikoen går på varerne alene, og de kostbare
varer står deres egen risiko.
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derfor og ikke være mægtig udi nogen måde at befatte sig
med skibet, førend han har stillet købmændene tilfreds.

I modsætning til nutiden, som gør lægtring til havari
grosse udgift, når der er et faremoment tilstede, betragtede man dengang skibets skade ved grundstødningen og
flotbringeisen som partikulær på skibet og skade og udgifter på ladningen som partikulære udgifter for denne.
Den partikulære ladningsskade fordeles dog, hvis det er
bulklast ( mens stykgods står sin egen skade) over hele
bulklasten. En mærkelig regel er det, at besætningen i
sådanne tilfæld_e kun får prorata hyre i forhold til den
bjærgede last.
CAP. 53.
Bliver købmandens gods fordærvet udi- skibet ved at
kobryggen eller overløbet ikke er drevet og forvaret som
det sig bør, skal skipperen svare dertil og udbedre skaden.
Men kommer det fra neden op, da skal det gå over skib
og gods, med mindre det sker formedelst skipperens og
folkenes forsømmelse. Bliver købmandens gods formindsket eller forkammet formedelst skipperens eller hans folks
utroskab eller forsømmelse, da skal skipperen gjælde købmanden den skade efter den værdi, som det er indkøbt
for udi det marked, hvor han har ladet. Men bliver noget
av købmandens gods forlækket eller bånd brister av fad
eller tønder, da er skipperen derfor angerløs.
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kalfatret. Det er mærkeligt, at almindelig søskade på varerne blev fordelt over skib og varer, når den skyldtes
lækage fra dækket men ikke, når den kom fra skroget,
selvom det da også skyldtes mangelfuld kalfatring, der
har begivet sig i søen. Men har i hvert fald haft øjnene
åbne for spørgsmålet sødygtighed.
CAP. 54.
Enhver skipper er også skyldig at holde gode, stærke
kordele og vindetakkel udi sit skib til at ind- og udlade
købmænds gods med. Men brister undertaklet og der
bliver skade på godset og skipperen tilforn er adspurgt av
bådsmændene, om taklet er stærkt nok og han siger ja
dertil, da svarer skipperen alene for den skade; men bliver
han ikke adspurgt eller godset glider ud au taklet, da skal
bådsmændene betale skaden.

Kordele betyder tove, trosser, især om drejereb, underdrejereb.
CAP. 55.
K omme..r tvende skibe sejlende og ikke kan undvige
hinanden, men begge fanger skade, da skal begge skipperne med deres folk sværge, at det skete av uråd og ikke
med vilje. Og da skal begge skibene gjælde skaden, halvt
om halvt, enten det så skete om dagen eller om natten.

Kobryggen var dækket midtskibs mellem stor- og fokkemasten ; egentlig gangen fra skansen til bakken over det
øverste dæk på datidens orlogsskibe. »Drevet« betyder

Her er de første spirer til en søprotest. Uden søvejsregler tør man altså ikke fastlægge noget kollisionsansvar ;
skaderne betragtes som en slags »force majeure« og fordeles samlet over begge fartøjer.
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CAP. 56.
Ligger et skib i havn eller på red og et andet kommer
sejlende og løber det udi grund, som ligger for anker eller
gør skade udi anden måde, da skal den skipper, som har
gjort skaden, erstatte skaden av sine egne penge, altsammen så langt hans gods kan tilrække, om det sker ved
hans forsømmelse og onde forsyn. Er han ikke formuende
nok at betale, da gjælder skibet skaden, men købmandens
gods skal ikke undgælde. Men sker det av nødsag, da skal
skaden bedres av begge skibene efter gode mænds tykke,
som skellig kan være.

I modsætning til cap. 55 er man her inde på kollisionsansvaret, idet ankerliggeren eller det fortøjede skib på forhånd anses for at være uden ansvar. Men man er ogsaa
inde på tanken om nødbrugs retten, hvor skaden dog ikke
bliver, hvor den har ramt, men deles ligeligt efter gode
mænds tykke.
CAP. 57.
Bliver noget skib løst ved at anker eller kabel brister
enten udi storm eller anden ulykke og driver mod et andet
skib, som ligger fast for sit anker, og begge får skade, da
skal den skade besigtes av søfarende mænd og betales
efter deres gode tykke og forstand. Men fanger det skib
alene skade, som driver på det andet, da skal det skib,
som ligger for anker, det ikke undgælde udi nogen måde.
Ligger skib for anker og bliver noget andet skib drivende ved storm eller uvejrs vold og et eller flere, som
ligger udi den drivendes farvand, bliver var, at skade kan
forventes og nogen derfor stikker tov og anker, på det at
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større skade kan undgås, som det ene skib kunde få av
det andet, da skal tov og anker regnes og betales av begge
skibene, halvt om halvt efter søfarende mænds sigelse.

Efter cap. 5 7 1 st stk. kan det tænkes, at de søfarende
mænd ikke vilde give erstatning til ankerliggeren, hvis han
intet har foretaget sig til undgåelse av kollisionen, 2det
stykke tillægger ham med sikkerhed halv skade erstattet,
om han har stukket anker og kæde. Reglens motivering
findes i VISby Søret art. 30, hvori det siges, at det hænder,
at man lægger et gammelt skib i vejen for andre skibe for
at få skaden erstattet, men når man kun kan få den halve
skade godtgjort, så vil man snarere lægge skibet av vejen !
CAP. 58.
Kommer noget skib til skade på et andet skibs anker,
som ligger foruden bøje, da skal det skib, som ingen bøje
har, betale den andens skade altsammen, med mindre at
bøjelinen er bristet siden ankeret blev kastet. 0 g skipperen
selvfjerde av de bedste mænd udi skibet skal avlægge ed,
at der var bøje på samme anker, dengang han lod det
falde, sammeledes at han ikke vidste andet end, at der
var bøje på, dengang skaden skete. Og da gjælder begge
skibene skaden, halvt om halvt, købmandsgods undtaget.

De strenge regler for ankerliggere er formentlig givet for
at stimulere agtsomheden ombord på disse.
CAP. 59.
Hænder det, at et skib ligger længe på rejse og fattes
fetalje eller andet til skibets nytte og behov og ikke har
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penge til at købe for, da må han sælge av købmandens
gods så meget, som han dertil har behov - men ikke
mere. Og skipperen skal betale det for lige værd, som det
andet bliver solgt for udi markedet, og avkorte købmandens fragt ved betalingen.

Man brugte tilsyneladende endnu ikke almindeligt at
rejse et bodmerilån i sådanne tilfælde, se dog cap. 68.
Købmanden får fuld erstatning for sådanne solgte va~er
efter prisen på bestemmelsesstedet, hvorav fremgår, at
skibet også får fragt av de således solgte varer.
CAP. 60.
Hvor en skipper kommer på lodsmandsfarvand med sit
skib, der skal han være pligtig at leje lodsmand for det
bedste køb, han kan betinge sig, og skipperen skal give
ham kosten og av godset betale hans løn efter den skik
og handel, som der bruges udi markedet, hvor man losser.
Dersom skipperen herimod fordrister sig til at indløbe
skibet og der opstår skade, da skal han selv oprette den
av sine egne penge, med mindre det sker udi nødsag og
ikke ellers.

Hvad der var lodsmandsfarvand, var endnu 1839 ikke
defineret, og 1561 var begrebet formentlig lige så uklart.
Det første danske organiserede lodseri var Dragørs, der
blev oprettet 1 684. Reglen bestemmer faktisk, at hvor
der fandtes lods, var der lodstvang!
Det var åbenbart almindeligt, at man undlod at tage
lods. Benedict beretter i sin søbog, at undertiden vil somme
skippere ingen lods tage som påbudt i waterretten (Visby

taille fra den svenske prælat Olaus Magnus' Carla marina fra
farvande. Bemærk fyrene på den tyske Østersøkyst.
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Søret), eller han giver ham for ringe løn, som følge hvorav
skibe stundom forliser, det begiver sig også, at når skipperen hyrer lods, bliver styrmanden »fortørnet« og »ville
icke see til met«, da styrmændene synes, at deres ære
bliver gaaet for nær !
CAP. 61.
Kommer der tvedragt mellem skipperen og rederne og
han ikke længere kan føre deres skib, eller også imellem
rederne indbyrdes udi så måde, at en part vil at skibet
skal sejle og de andre ikke ville, da skal skibet ikke derfor
blive liggende og forsømmes, men den mindste part av
rederne skulle sætte det for peng~ ligesom de ville det
slippe eller beholde, og den der da bliver ved skibet, skal
betale de andre redere ud inden 6 uger derefter uden al
rettergang udi alle måder, og lade det fare udi fred. Da
bør det ikke blive liggende og den største hob av rederne
skulle udrede skibet sig tilbedste. Men på skibet står alle
redere eventyr, og de som ikke ville udrede, bære ingen
fragt av godset.

Hensigten er at undgå enhver oplægning av skibet
under redernes uenighed; det skal sejle fragt ind.
CAP. 62.
Ingen skipper, købmand eller bådsmand skal gå med
øxe eller anden værge på gaden eller udi land, undtagen
høvidsbådsmanden alene må tage en øxe med i land til
skibets nytte og behov, under samme værges fortabelse.
H øvidsbådsmanden skal, efter at han har udrettet skipperens gavn, lægge samme sin øxe udi herberget, dog skal
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hver bådsmand have sin øxe udi skibet til skibets behov,
eller mister derfor sin føring.

Under landlov vil man undgå batailler, hvorunder våben anvendes.
CAP. 63.
.
Hvis en skipper, som lader sig befragte fra en bestemt
havn til en anden, og det hænder, at der kommer storm_
eller anden havsnød og årsag, så at han fortrænges udi
i anden havn eller marked end han var fragtet til, da skal
købmanden dær, om han vil modtage sit gods og betale
skipperen sin fulde fragt. Vil han ikke modtage de! dær,
da er skipperen pligtig at levere ham hans gods udi markedet som han har lovet, på skipperens omkostning og
købn:.andens told og eventyr enten med sit eget skib eller
andre gode skib, som godset kan være forvaret u1i· J.?og
skal skipperen selvfjerde av de bedste mænd udi skibet
sværge, at han av nødssag blev f o-rtrængt som før er sagt.
Men findes der noget andet hemmeligt svig under, da skal
skipperen og alle de som udi det råder, oprette købmanden al den skade, som ham derav kan følge.
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skib og store skuder udi Øresund og andre av vore
strømme oversejles og dermed miste både liv og fiskeredskaber. På det at sådan ulykke, skade og uskyldigt
mord ved det bedste middel og lempe må forkommes og
undgås, ville vi herefter have det strengelig budet og
befalet, at alle skippere, indenlandske som udenlandske,
som deres sejlads igennem førnævnte Øresund østværts
eller vestværts bruger fra Ørekrog og indtil norden Falsterbo Rev regnet, der, for de fiskere som kaldes vragere,
er deres almindelige drift, skal herimellem ikke sejle ved
nattetid fra Sanct Bartholomei Apostel til Sanct Dionisti
Episcopi Dag, og skal hver skipper lade sit anker falde og
holde god vagt med lygte og lys indtil dagens opgang, på
det at fornævnte fattige fiskere kunde undgå skade og
fordærvelse. Hvo som herimod fordrister sig og derved
spilder nogen mands liv eller gods, skal da straffes alvorligt derfor, uden al nåde liv for liv og udi andre måder
efter sagens omstændigheder.

CAP. 64.
Det er også beklaget overfor os, hvorledes mange ~iskere
- besynderlig udi sildefiskeriets tid - ved nattetide av

Sildefiskeriets sæson var fra 1st september til 1st november, men man tog dog ofte den sidste uge av august
med: kun silden fisket før 24 august regnedes for en ringere kvalitet ('Bartholomæus dag) ; biskop Dionisti dag
er dionysius' dag, g. oktober. Fangsten foretoges som netfiskeri fra både med gennemsnitlig 6 mands besætning.
Endnu hedder Flinterenden »Driften« d. v. s. renden,
hvor fiskerne fra ældgammel tid havde deres sildedrift
eller »drift«, som det hedder i søretten. I Drogden var
det fiskerne forbudt ifl. Kristiern IIs privilegier for købstæderne på Sjælland, Lolland, Falster og Møen »at
drive« under 15 marks bøde av hensyn til de udlagte

50

51

Man har åbenbart været nonchalant med hensyn til at
levere varerne på bestemmelsesstedet, hvis der var returfragt at få fra en nærmere havn, som man anlø?, og m~
har øjensynlig retfærdiggjort dette ved at foregive hav an
el. lgn.
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søtønder ved Kastrup Knæ og Dragør Sandrev. Dær
måtte fiskerne nøjes med snøre eller faste bundgarn, de
såkaldte sæt.
Her i dette cap. hører vi første gang om pligten til at
føre ankerlanterne. Når der henvises til Ørekrog og Falsterbo, er det formentlig, fordi der her var blusserier, som
var forløberne for de senere vippefyr. På »Kolbacken«
ved Falsterbo har dette blusseri været anbragt; sømærket
nævnes allerede 1201.
CAP. 65.
Dersom adelen har skib og skibsparter, da nyder de
rettigheder og sagefald efter recessens [ydelse.

Adelige skibsredere nød også i deres egenskab av redere
deres sædvanlige privilegier. Recessen av 1536 gav bl. a.
adelen ret til sildefiskeri og frihed til at købe og sælge
med udenlandske købmænd »som hertil været haver«.
CAP. 66.
Ingen bådsmand skulle herefter befatte sig med måtteskrab eller måtterne, men købmændene skulle selv nyde
og beholde dem, om de har bekostet dem. Men bådsmændene skulle have dobbelt primegelt for alt korn og
andet gods, som føres ud av riget, 4 hvid av læsten, dersom skibet lader, og dersom det losser efter det lands ret
og sædvane.

Måtteskrab er, hvad der av et skibs kornlast hænger
fast ved og skrabes av måtterne, hvormed lastrummet har
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v":1"et garneret. Det ~r hvad vi nu forstår ved opfejning.
Prunegelt e: et gratiale, en slags kaplak, der tidligere
ydedes et skibs mandskab for ladning og losning i stedet
for måtteskrab o. lgn. En hvid var en zniddelalderlig sølvmønt, av hvilke der gik 3 på en skilling; 1 6 skilling lig
1 mark.
CAP. 67.
Dersom det sker, at nogen . skipper er længe på sin
rejse og han bliver forkortet på fetalje, da skal han med
styrmandens, høvidsbådsmandens og skriverens råd kvartere mellem alt skibsfolket efter tidsens lejlighed.

Når skibet løber kort på proviant, skal alle over- og
underordnede med andre ord dele, hvad der er tilbage,
så at den daglige ration bliver ens.
CAP. 68.
Om en skipper kommer udi fremmede lande og ikke
kan komme av sted med at lade sit skib derude med sine
re~eres penge, da har han den magt at låne penge på
skibs og gods' eventyr, som kaldes bodde merij. Og hans
redere skulle være pligtige at betale for fornævnte lånte
penge, når han fører dem skib og gods tilstede, som de
har befalet ham. Men dersom skipperen sejler andetsteds
uden deres befaling, da svarer skipperen alene dertil.

Her beskrives bodmeri, lån mod sikkerhed i skib og
last. og som altså ikke skal tilbagebetales, hvis skib og last
forliser. Bodmeri er sammensat med bodem : bund, skibs-
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køl. Renten av sådant lån indeholdt derfor også en slags

søforsikringspræmie.

"

'

CAP. 69.
Vil nogen av vore undersåtter købe eller lade bygge
skib enten uden eller inden riget, sig selv og den menige
skibshandel til bedste, da ville vi tillade udenlandske skippere at måtte føre samme skib og av deres egen skibspart at være toldfri udi vore lande og strømme ligesom
vore egne undersåtter. Dog således at ingen fremmede
skulle have deres part og del deri uden samme skipper
alene.

Det er kun skibsførere fra udlandet, som man er interesseret i at gøre toldfri, når de ejer en medpart i skibet.
CAP. 70.
Kammer et skib på det farv and som er grundt og det
er så dybgående, at det ikke kan komme til det sted, som
det er fragtet til, så skipperen må have lette pramme at
losse udi, da skal den fragt og prampenge betales av skib
og gods. Og dersom samme gods kommer til nogen ulykke,
da skal den skade gå over skib og gods, som er i behold.

At lægtringen dengang faldt både skib og gods til last
kan vel findes rimeligt, men at også skaden som følge av
lægtringen fordeles over skib og gods forekommer mere
ejendommeligt. Lægtring var næppe almindeligt i Danmark, den hører flodhavnene til. Visby Søret nævner især
Holland, art. 5 7 oplyser, at lægtring fra Marsdiep og
Vliessingen går med 2 / 8 på skibet og 1 /s på ladningen,
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men om skibet trods lægtringen ikke kommer op til lastepladsen, betaler skibet hele lægtringen.
CAP. 71.
Vi ville sammen med vore egne skibsmænd - såvel
som alle andre både udenlandske og indenlandske - have
forbudt, at de ikke bærer værge hos sig, når de kommer
i land, til vore købsteder, Helsingør, Bergen eller andetsteds her udi Rigerne, på det at mord og manddrab dermed kan nedlægges, som desværre hertil med den fremmede søfarende mand er sket. Dog ville vi vore egne skippere og høvidsmænd og andre som på vore orlogsskibe
besynderlig befaling har, hermed have undtaget.

Meningen er jo god nok, man vil ikke have bevæbnede
søfolk i land, det være sig landsmænd eller udlændinge og så giver man udlændingene skyld for, at de har bragt
ufreden til Danmark.
CAP. 72.
Deslige vil vi vore egne undersåtter, skippere og købmænd besynderlig, som besøge fremmede lande med deres
skibe og g.ods, alvorligen befalet have, at de viser god agt
og indseende udi deres sager, at de velvillige udgive den
told og rettighed, som lovligt pålægges dem. Dersom nogen herudi findes at have forgrebet sig og herrers og fyrsters tilbørlige pligt og told sig undslået, da ville vi hermed
besynderlig advaret have, om han derover fanger skade.

Cap. 72 er mere end en gestus overfor udlandet, som
måske skal bøde lidt på insinuationen i cap. 71, og forudsætter ømsesidighed.
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CAP. 73.
OM VRAG

Bliver skib- med gods formedeist storm eller anden
ulykke vrag, da skal det være skipperen uforment med
hans købmænd og andre som han kan formå dertil at
bjærge så meget de vilde og kunde. Og når de ville opgive at bjærge, da må de sælge eller avhænde til hvem de
selv vilde, hvad gods eller vrag, som er igen på havbunden
og ingen kan dem derimod forhindre i nogen måde.
Men er det sådan, at skipperen med sine folk ikke formår at bjærge, da skulde vore embedsmænd, borgmestre
og råd, fogder, strandfogder, endvidere adelen og deres
fogder ( om det sker på adlens egen grund) og alle andre,
som har befaling ved stranden være forpligtet ( om det av
dem begæres) at være den skibbrudne mand behjælpelig
hos den menige mand at hjælpe, rædde og bjærge av skib
og gods, hvad muligt er for en temmelig bjærgeløn. Og
når så bjærget er, da skal lensmanden med de bedstemænd der udi egnen er eller borgmestre og råd ( om det
sker ved købstæderne) overveje, hvad skipperen eller købmanden skulle give dem til løn, som har bjærget, efter
omstændighederne og godsets værdi.
Dersom også hænder, at skib eller gods bliver vrag, og
der ikke er nogen levende mennesker med, da skal lensmanden eller den på hvis grund det findes, være forpligtet
at lade det bjærge med al flid, så meget som det er muligt,
og lade det indlægge udi nærmeste kirke eller andetsteds,
udi god forvaring med klare registre. Og når den rette
ejer kommer derefter eller hans befuldmægtigede med
nøjagtig bevisning inden år og dag, da skal deres gods

f
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Firemastet skib fra Laurent{ Benedichts Sokartet 1568. Skibet forer
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følge dem for en tilbørlig bjærgeløn som før nævnt. Men
dersom der er nogle varer, som har fået skade og er blevet
våde og fordærvede, men dog står til at rædde, være sig
klæde, lærred, kramvare eller andet sådant, da skal lensmanden eller den, på hvis grund godset er, lade hjælpe
derpå på dens bekostning, som skal have godset igen.
0 g den, som omgås utro med vrag skal straffes derfor som
for andet uhjemlet gods.
Dersom vrag kommer ind for adelens grund, da skal '
dermed udi alle måder forholdes ligesom foranskrevet
står.
Og om vrag findes udi åben sø udenfor alle lande og
ingen folk findes hos, som det tilhører, da skal den, som
bjærger sligt vrag beholde halvdelen og halvdelen får
kongen, med mindre, at den rette ejer kommer derefter
inden år og dag.
DENNE FORESKREVNE SØRET VED ALLE
SINE ord, punkter og artikler ville vi fast og ubrødeligt
have holdt av alle, som vore strømme besøge. Til vidnesbyrd har vi ladet trykke vort signet her nedenfor. Givet
på vort slot Kiøbenhaffn den IX dag udi maj måned
efter Guds byrd 1561.

Cap. 73 om vrag har utvivlsomt været av meget stor
betydning. Hde midddalderen igennem var vrag for de
lokale befolkninger en sendelse fra oven, som alle og hver
benyttede lejligheden til at berige sig fra. Var der levende
ombord, var man måske heller ikke rædde for at skaffe
dem heden, så var spørgsmålet om herrdøst gods avgjort.
Allerede de gamle landskabslove : s k å n s k e 1 o v
( 1202- 16), sjællandske lov (fra førstningen av
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1200 tallet) og jydske lov (1241) havde de udpenslede regler om vrag og bjærgeløn. Skånske lov fastslog, at ( 1 ) om en skipper lider skibbrud, må hans skib
og gods aldrig betragtes som vrag, .sålænge han selv kan
bjærge det eller få andre til for gode ord eller penge at
hjælpe sig dermed, at ( 2) når skipperen har abandoneret
skib og ladning, tager kongen og hans ombudsmænd det
og at ( 3) herreløst gods er vrag, som skal bjærges og
forvares år og dag, indtil ejermanden melder sig og ved
ed godtgør sin hjemmel, samt erlægger bjærgeløn. Sjællandske og jydske lov indeholder praktisk taget de samme
bestemmelser, men sjællandske lov har en særlig bestemmelse ( 4) at vrag, der kommer drivende i Roskilde Fjord
eller lignende fjorde eller i et sund mindre end en ugesøs
( ca. 4 sømil) må ikke hedde vrag ; er sundet mere end en
ugesøs, betales bjærgeløn.
Allertidligst forstår man jo nok, at alt, hvad der kom
ind på stranden, blev opfattet som vrag, som enhver kunde
tage i besiddelse efter forgodtbefindende. Dette forhindrede først landskabslovene, og Fr. lis søret giver mere
udpenslede regler, som i alle måder tager hensyn til ejerne.
Bjærgelønnen skal erlægges efter helt moderne principper
med hensyntagen til det arbejde, der er udført og til det
bjærgedes værdi! Der er ingen bjærgeløn at hente i lukkede farvande, og herreløst skib, der bjærges i åben søj
betinger en betydelig bjærgeløn; også principper, som vi
endnu idag hylder. Det var først efter Chr. Vs danske lov,
at man ved vrag forstod havareret skib og gods, hvormed
ingen folk fulgte, mens man, hvor levende folk fulgte med,
talte om skibbrudent gods. I vore dage taler vi først om
vrag, når bjærgning er opgivet.

DANSK SKIBSFARTS efter forholdene voldsomme udvikling i Fr. lis tid, hvor skibene byggedes større end før,
og handelseventyret derfor tiltog i format, forhindrede
økonomisk skipperen i mange tilfælde i at være enereder og
at financiere hele foretagendet. I langt større udstrækning .
bliver skipperne nu enten kun medredere eller redernes
funktionærer. Derfor ser vi Fr. lis søret opstille faste
regler om skipperens beføjelser. Han kan ikke bortfragte
skibet uden redernes samtykke ( cap. I), han må heller
ikke sejle skibet uden redernes vidende, lige så lidt som
han må avhænde det uden deres fuldmagt, med mindre
kondemnation gør det strengt nødvendigt ( cap. 43), hvis
han sælger eller bortgiver noget av skibets redskab, proviant eller andet er det tyveri ( cap. 44), avslutter skipperen salg, køb eller befragtning, er rederne ikke pligtige
at stå ved det, hvis det ikke er om det, som skipperen har
mellem hænder eller sådant gods, som rederne normalt
handler med ( cap. 46), endelig er han regnskabspligtig
overfor rederne og skal avlevere regnskabet uden tøven;
er det urigtigt regnes det for bedrageri ( cap. 40).
Skipperen må ikke forlade skibet i eget ærinde ( cap.
42), han har opsynet med godsets stuvning og med dunnagen, er ansvarlig for skade på gods (cap. 39), han
skal rette sig efter udenlandsk lov og ret ( cap. 72).
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Ombord i skibet har skipperen den fulde jurisdiktion,
han kan straffe og pålægge bøder efter loven, og han kan
benåde. Han må ikke forhyre nogen uden at søge vedko~endes kvalifikationer oplyst ( cap. 2). Rejsens disp~s1tione; er lagt ham ganske i hænde, han kan avbryde
reJSen, nar han ser sine rederes fordel deri, men må give
besætningen mere hyre som følge derav ( cap. 21 ) , han
kan også avbryde rejsen som følge av truende arrest,
sørøvere o. lgn. med særlig avregning av besætningen
( cap. 22), endvidere kan han forlade havn med sin besætning, selv om en av dem er gældsbundet naar han
blot stiller sikkerhed ( cap. 35) ; men han
ikke hyre
folk, som har bundet sig til en anden skipper ( cap. 36).
Udlændinge kan sejle som skippere på danske skibe og
nyde toldfrihed, når de har part i skibet ( cap. 69).

mi

Besætningen. Man kan trygt gå ud fra, at det har
været skrappe og forvovne kroppe, som lod sig forhyre
i datidens skibe, og som ikke gik av vejen for nogen
skærmydsel av hvad art nævnes kan. Sørettens bestemmelser til håndhævelse av disciplinen fortæller blankt
om alle de overtrædelser, som var hyppigst. Mandskabet
skal strax begive sig ombord, når de tilsiges ( cap. 3), de
uduelige kan strax avmønstres; fulde søfolk, der ikke er
ombord, når vinden blæser, er ansvarlige og får bøder
( cap. 6) , ligger besætningen i land om natten uden landlov, får den bøder ( cap. 7), besøger de utugtige huse,
bøder og straf på vand og brød ( cap. 8), ved ankomst til
havn må kun halvdelen av besætningen gå i land ( cap. g),
er nogen av besætningen efterladende ved losning og
ladning, skal han bøde til kammeraterne ( cap. 1 1 ) , fulde
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søfolk, der er unyttige, kan avmønstres og må tilbagebetale hyre (cap. 18), ved slagsmål ombord betales der
bøde av den, der forvolder skade, som også er ansvarlig
for skaden ( cap. 25), drab ombord medfører tab av fortjent hyre og sædvanlig straf ( cap. 26), gør besætningen
vrøvl over kosten, har de hyre og føring forbrudt ( cap.
28), tager de måltider udenfor reglementet, får de bøder
( cap. 30), det samme gælder ved drik til overflod og
gæstebud ombord ( cap. 31 ) , den, der spilder eller foragter
øl og mad ombord, sættes i land uden hyre og føring
( cap. 32), besætningen må ikke udenlands gå i land
med øxe eller andet værge ( cap. 62), heller ikke i kongerigerne gå i land med våben, for at mord kan undviges
( cap. 7 1 ) . Mytteri ombord straffes med døden ( cap. 12)
og besætningen skal være en ny skipper lydig ( cap. 2 3),
uduelige styrmænd, bådsmænd og lodser er ansvarlige for
deres forsømmelser under dødsstraf ( cap. 5).
Hyren forfalder ved udenrigs fart strax, hvis skibet er
ballastet dog kun med halvdelen, mens halvdelen betales
ved tilbagekomsten ( cap. 4), videre rejser sydpå fra England eller Holland til Frankrig eller Spanien betinger
33 1 /s % højere hyre ( cap. 17), foruden hyren har besætningen krav på føring ( cap. 1 o) ved fart vestværts, endvidere har den krav på primegelt men må ikke røre opfejningen ( cap. 66), avmønstringen sker først efter endt
udlosning eller avtakling, hvis skibet skal lægges op ( cap.
33), ved avmønstringen skal bådsmændene have et løbepas, som skipperen er pligtig at udstede dem ( cap. 34),
men hvis en styrmand eller bådsmand selv får skib at
føre, kan han hæve hyreavtalen mod at stille en anden
eller tilbagebetale oppebåret hyre ( cap. 35) ; den, der
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lader sig forhyre av to skippere, er bundet til den første,
men har fortabt sin ret til hyre, hvis skipperen vil straffe
ham (cap. 36).
Befragtningskontrakten. Vi kender ikke de individuelle
avtaler, kun lovens enkelte punkter trækker en hovedlinje op. Skibet skal være lasteklar efter avtalen; forsinkelse uden at der foreligger »force majeure« gør skibet
ansvarlig for avskiberens eventuelle tab. Er godset ikke
klar til avskibning, tilfalder der omvendt skibet »demurrage« ( cap. 3 7), og leverer købmanden ikke godset rettidigt langs skibssiden, har skibet krav på fautfragt, hvis
det ikke får andet gods ind ( cap. 45), hvis skibet efterø
lader gods i pramme, som han er forpligtet til at medtage efter avtalen, er skibet ansvarlig for godsets værdi i
markedet, hvortil det var bestemt med fradrag av fragten ( cap. 4 7), søskade på godset er skibet ikke ansvarlig
for, medmindre kobryggen var læk ( cap. 53), skade ved
losning er skibet ikke ansvarlig for, medmindre lossegrejerne var bristfældige, glider godset ud av taklet, svarer besætningen for skaden ( cap. 54), coutumemæssig
lægtring betales av skib og gods ( cap. 70). Hvis den, der
har helbefragtet et skib, overlaster det, bliver han ansvarlig ( cap. 41), og den, der lejer en andens skib for selv at
føre det, er ansvarlig for forlis, men bruger han det udover den avtalte tid, er han også ansvarlig for »force majeure«-skader, medmindre den forsinkede tilbagelevering
skyldes arrest ( cap. 38).
Sammenstød. Kollisionsansvaret er højst mærkeligt,
men det skyldes i første række, at man ingen søvejsregler

FREDERIK

Ils

SØRET

havde, således at man var avskåret fra at dømme efter
skyldgrader ved overtrædelse av sådanne regler. Hovedreglen bliver derfor, at når to skibe kolliderer under sejl,
deles skaderne ligeligt mellem skibene ( cap. 55), når
kollisionen sker mellem ankerligger og skib under sejl,
betales skaden av sidstnævnte, dog deles også skaden her
i nødssituation efter gode mænds tykke ( cap. 56), sker
kollisionen mellem to ankerliggere, betales skaden ligeledes efter gode mænds tykke, men lider det skib, der gik
i drift, alene skaden, forbliver den dær. Den, der ligger
for anker, og som stikker på anker og kæde for at undgå
truende kollision, får halvdelen af sådant tab erstattet
( cap. 5 7). Kolliderer et skib med et andet skibs ankerkæde, skal skaden erstattes av det skib, hvis ankerkæde
ikke havde bøje, ellers fordeles skaden med halvdelen på
hvert av skibene ( cap. 58). Av hensyn til kollisionsfare
med sildefiskebådene er det helt forbudt at sejle om natten i Øresund mellem 24 august og I november, og ankerliggere skal have ankerlanterne ( cap. 64).
Havari grosse. Allerede 11 år inden Fr. IIs søret blev
skrevet, var der i Antwerpen udnævnt dispachører, som
foretog havari grosse opgørelserne, hvis indviklethed nok
kunde volde redere og købmænd hovedbrud. Fr. Ils søret
har ikke udpenslede havari grosse regler, men følger dog
i hovedtrækkene tidens opfattelse av havari grosse. Kapning av rig, kabel og anker fordeles over skib og ladning
( cap. 51 ) , overbordkastning av lasten fordeles over skib,
ladning og fragt ( men ikke føring), tab av ladning ved
sørøveri fordeles kun over styrtegodslasten, mens stykgods
står sin egen risiko ( cap. 50), lægtring ved grundstødning
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fordeles kun over ladningen, mens skibet til gengæld selv
må udbedre flotbringelsesskademe, sker der skade på
ladningen ved lægtringen, fordeles den over styrtegodset,
mens stykgods står sin egen risiko ( cap. 52), udgifter til
besætningens helbredelse efter kamp med sørøvere fordeles over skib og ladning ( cap. 20), og når besætningen
deltager i bjærgningen av skib og ladning, har de krav
på bjærgeløn av ladningen men ikke av skibet, fra hvilket de modtager hyre, som forøvrigt fortabes, hvis besætningen ikke deltager i bjærgningen ( cap. 24) ; nødhavnssøgning er for skibets egen regning, når den skyldes, at
skibet er løbet kort på proviant eller udrustning ( cap. 59),
skibet kan levere ladningen i nødhavn, hvis købmanden
indvilger, vil han derimod have varen frem til bestemmelsesstedet, da er det på skibets regning også ved omladning ( cap. 63). Helt forskelligt fra moderne opfattelse er det, at coutumemæssig lægtring fordeles over skib
og ladning ( cap. 70) •
Bjærgeløn. Herom er allerede fortalt under ca~. ?3,
som forøvrigt må sammenholdes med cap. 49. Pnnc1ppeme for udredning av bjærgeløn er i virkeligheden de,
der endnu den dag idag anvendes.
Lods. Det er en ejendommelig regel, at ladningen skal
betale hans løn og skibet hans kost ombord ( cap. 60) ;
den er en analogi til reglen om coutumemæssig lægtring,
der deles over skib og ladning. Dette er altså de ældste
exempler på en slags »common benefit« princip, som jo
hyldes endnu i vore dage med hensyn til nødhavnsudgif ter.
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Det samlede billede viser os med andre ord, at en række
principper i søretten er særdeles gamle, især slår det en,
at den juridiske beføjelse, som en skibsfører har nu omstunder ombord på sit skib, har rod i middelalderen, men
også på en række andre områder sporer vi spirerne i Fr.
· 11.s søret til nutidens udpenslede regler. Nogen større
social forståelse skal man ikke lede efter i loven udover
den sølle paragraph om, hvorledes der skal forholdes, når
en sømand bliver syg eller dør. Den rummer kun et
minimum av beskyttelse. Det ligger vel i, at dengang var
det skipperen og rederne, som trængte til retslig beskyttelse for at kunne opretholde farten på søen. Når der
heller ikke spores andet humant islæt i loven, skyldes dette
imidlertid, at Chr. II allerede 26 maj 1521 i virkeligheden imod ånden i håndfæstningen havde udstedt loven
om stranding og vrag, som har vundet stor navnkundighed. Ved denne lov lagdes forstrandsrettighederne under
kirken ind under kronen, det påbydes lensmændene at
holde vagter langs stranden, og dersom nogen i stormvejr
flakker om ved stranden under påskud av at søge heste
el. lign., skal de strax ophænges i de der rejste galger!
Man var vant til at svinge med lygter for at vildlede
skibene i storm og få dem til at strande, så at man kunde
kaste sig over vraggodset. Loven av 1521 gør derimod
hjælpen til skibbrudne til en pligt, bjærgeløn bestemmes
fastsat sømmeligt efter den fare, bjærgerne har løbet o. s. v.
og godset, der driver iland, tilhører ejerne. Her har de
humane synspunkter sejret helt overfor en ældre opfattelse av, hvad man turde byde skibbrudne. At adelen nu
også selv var med til at udrede skibe og til at handle på
udlandet og ikke længere alene sad som forstrandsejere .
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og »ventede på skib«., der strandede, har utvivlsomt lettet
den humane synsvinkels gennemtrængen ...
Det er på 1500-tallets søfart, søfartslove og søfartsh jælpemidler, at vor moderne skibsfart hviler, dens traditioner og hele udvikling skyldes hin tids famlende tiltag.
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