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Forord
Denne publikation bygger på langt over tusinde skibsportrætter signerede af
danske skibsportrætmalere.
Under mit årelange indsamlingsarbejde har jeg mødt en udstrakt
hjælpsomhed. Mange navne på billedejere og kolleger ville jeg gerne have
fremhævet) men hvem skulle udelades? En speciel tak vil jeg dog rette til
sø.fartshistorikeren F Holm -Petersen) der kollegialt har stillet sit materiale
til min rådighed) og til lederen af Handels- og Sø.fartsmuseet Hans
Jeppesen) for at jeg trods museets pressede arbejdssituation alligevel har
faet rimelige arbejdsvilkår under manuskriptets færdiggørelse. Hjert,elig
tak til de mange private ejere afskibsportrætter) der beredvilligt har hjulpet
med oplysninger og billeder. Det største antal skibsbilleder) der ligger til
grund for det herværende arbejde) hører dog hjemme i de offentlige samlinger. Ved biografiafsnittet anføres museernes navne i en liste. Til mine
kolleger på disse museer viljeg rette en stor tak for deres imødekommenhed.
Espergærde) februar 1985

Hanne Poulsen
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Skibsportrættet
Et skibsportræt er ikke bare et billede af et skib,
det er et portræt af et bestemt, navngivet fartøj,
hvor hovedvægten er lagt på at præsentere skibet
så nøjagtigt som muligt. Derfor er skibet ofte set i
to positioner, undertiden i tre. Hovedbilledet viser
skibet set fra siden. Det er vigtigt, at man gør sig
klart, at skibsportrættet er en speciel genre inden
for kulturhistorien og væsensforskellig fra marinemaleriet, hvis gengivelse af lys, himmel, hav og
skibe er underlagt den til enhver tid gældende
kunstopfattelse. En skibsportrætmaler foltc sig
ikke som en kunstner i gængs betydning, men
adskillige af vore bedste marinemalere udførte
skihsportrætter, når de, især af rederierne, blev
bestilt til det.
Skibsportrættet er en stærkt traditionsbunden
foreteelse, der i Danmark ligesom i de øvrige vestlige søfartsnationer havde en levetid på ca. 200 år
fra l 750'erne til o. 1950 med en blomstringstid fra
1830 til 1870. Denne faldt således sammen med
s~jlskibenes storhedstid. Et karakteristisk træk
ved skihsportrættet er, at de t er betegnet, det vil
sige, at selve billedet er forsynet med en forklaring.
Teksten under billedet nævner skibets navn, og
ofte fremgår det både, hvem der har lwstilt billedet og hvilken omstændighed, der har fremkaldt
billedbestillingcn. Det kan være stolthed over et
nybygget eller nyligt indkøbt fartøj , eller det er
skibet, man fører på den første rej se. Selvom skibsportrættet ofte er dateret, ikke sjældent endog med
8

måned og dato, er rcpræsentationsbillcdct tid løst,
ligesom løftet udover tid og sted. Skibet afbildes
efter aftale med bestilleren, således som det tager
sig bedst ud og anbragt i en kulisse efter ønske.
Undertiden er der sat flere st>jl, end en besindig
skipper ville ti llade sig i en så frisk vind. K a rakteristisk for mange af skibsportrætterne fra 1800
årene er den overdådige flagføring, fordi de forskellige former for 0ag var med til at fortælle
skibets navn, nationalitet, hjemby, rederi og eft.c:~r
1867, kendingsbogs taverne vist ved signaHlag.
Alle forhåndenværende flag blev sat, også navnevimplcn, der var så lang og uhåndterlig, at den i
virkeligheden kun blev brugt i havn ved meget
festlige lejligheder. Bølgerne er a lmindeligvis stiliserede, og mange skibsportrætmalere lader sig
genkende på netop deres måde at legne bølger på .
Det var ikke tilfældigt, at d et var skibe, der blev
bestilt portrætter af, ilere end af huse og gårde.
Skibet, som bestilleren enten ~jede eller forte, ofte
begge dele, betød for ham og hans familie det
daglige brød, men også meget direkte, liv eller
død. Fra forhistorisk tid ha r fart~jel været betragtet og omtalt som et levende væsen. Det var skibet
først og fremmest og derefter skipperens dygtighed, det kom an på, hvis besætning og ladning
skulle nå sikkert i havn. Derfor er det karakteristiske skibsportræt knyttet så nøje sammen med sin
fører. Tyskerne kalder ligefrem skibsportrætternc
for Kapitansbilder, fordi de fleste af dem er beteg-

J agl l 'nrq11tllm a f Faaborg.
"li>gning i pen Of!; vand farvt· ar
.J arnh M dbyc o. 181U. B,·t<·gnct: Parquetlm afFaahorg Skip/Jer J Wol/er. Sig1wrPI : .farob
Mel/~ye (,·1 nPrlPnstilcndc å rsta l fraklippct). Illad ets 111ål:
36 X 41 cm. Faaborgs kult urltistoriskt' Must"t"r.
M elbye, der var sw11 af rn
1o ldlwljt>nl i Faahorg og selv
hlcv to lclassistrnt i K ø benhavn , ha r i Fa a bm·g udfo r!
dette cha n nt'n ·11dt· pori ra· t af
l'akPll t>n, clt>r lige si\ m eget er
et miniportræt af sk ipper Jo·
hannes \ '\'ollt-r. Mt>lhyt> har
mattet gøre vold 1110d pt>r•
s pektivet i skihslt'gningcn for
al lå hele d et pyntelige agtt'l"spcjl med og d esud t"n dt'I a llenr11:slt'
s kibssiden . Mclhvr. er især kend t som fa r til
d~ tre m a rinemalt'rt' J\11 1011,
Vilhdm og Frits M clbye.

ar

~-r- .,........
i
\
l

9

Skonnertbrig Marie A1agdalc11e af Fr('(krikshav11 ru11dn
Skagen 1891. Tegning i pt'n og va11rlfarve :ir C . Damm.
Hf'.legnet: Marie Magdalene/a/l Frederikshmm, .fint a.f Capt. J
H. A11dresen/q/Marslal. Sig11t'rt"t: C. Dmnm 9/.

l.ysmål: 57 X 8.'i cm.
Skipper .J. H. A11<lresen fra Ma rstal fik sit borge rbrev li·a
Ærø herredskontor d. 21. _jan. 11191 ligt' i11<le11 han tiltrådtt'
som fører afskonnertbriggcn Maria Magda/en,. I marts 18')1

købte Andresen % part i skihet, så dt'L var både som førcrogpartreder han i Frederikshavn bestilte et portræt afsit skih
malt'l af havneassistent Damm. Signalflagene under gaflen
viser ski lwts kt'11<li11gsbogslaver NCTB.

Topsf'.j lskonncrt Ophelia afDragor s,·t i lo posi1io111T,
o. IBBO. Gouache s igneret: Tep1l'I t!/ 0. / l11dnJn1.
1.ysmål: 30,7 X 1-0,:i rn1. Dragm M11s!'um.
Porlra~l let afskonnencn Oj,helia er el klassisk rqJrn:sen lationsportræt. Fartøjet tT vist, som clt'I lag,-r sig
h,-dst ud , mcJ alle st'jl oppe, dannebrog nnd er gaflen og navul'ilag fra nwsantoppen . Omhyggeligt er
der gjorl rede for alle detaljer i riggen, vi ka11 s(· hvad
cl,-r er tovværk, og hvad der IT ka·d,-r. Fire afde11 li·m

mand store lwsa·lning ,-r anbragt pil cla· kket, s tyrmand,·11 ved rnllel og skippcr<·n agter. Lidt l,~11gcre
hort1· ses det samme skib ull(kr 1na11<-Jv1T, ,·ind,·n
ly lder storsejl oi:: stagst'jl. Et lys folder ind fra venstre
på skib og s,:jl, 111en d,-,- gAres ikke rede Rir sols trålcr11cs indflydelse pii søens farve. Hervnl adskilln·
skibs portrættet sig fra marinernakrit'l, hvor dagslysets intensitet, tidspunkl el på dagen , lnft,·ns fii g1ighecl, vanddybden og strømmen er bestemmende for
hele billedets fremtræden og farvclægni11g.

net med skibsførerens navn, og han som regd også
viser sig at være identisk med beslilleren. Derlc>r er
skipperen normalt også med på billedet. Han slår
henne agter og kan genkendes på sin h0jt> hat og
den søkikkert, han holder op lor ~jel eller ved en
anden karakteriserende gestus.
En variant af skibsporlrættel er rederhill<'dct,

hvor flere skibe eller hele rederiets ilåde er afmalede liggende på række eller samlet i et havneafsnil.
Ved siden af det repræsenlative skibsportræt er
en a nden, noget ajældnere forekommende hovedtype. D et er reportagebilledet eller situalionsbilledet, om man vil. Her ser vi det navngivne skib
gengivet i en vanskelig, fix ikke a t sige katastrofal
siluation, der i tekslen forklares og fæstes til tid og
sted, hvad der også fremgår af tegningen. Mørke,
uvt>jr, klipperev, knækkede master, a lle detatjer
gøres der rede for. Disse reportagebilleder er i
slægt med votivhilled ernc i den katolske kirke,
hvor den, der har overlevet c~n far<'t ru ende begivenhed eller et forlis skænker et maleri al'bcgivenheden Lil kirken som tak.
Skibsportrætmalere fandtes i df' neste havnc;byer verden over. De fles te malede for <len lokale
skipperbefolkning, andre fik snart en i11lerualional kundekreds. Del var d t>m, der f..1.ndt en måde
at hurtigtegne portrælterne µå, sålt>des at pris og
resultat slod i et gunstigt forhold til hinanden. Det
samme gjaldt den skibsportrætmaler, d er var en
kunslner inden for s il felt Fra mange europæiske
havne blev det næsten en pligt at hje1nløre el
billede af sit skib udført på det lokale værksted.
Kadr~jermalere og kadrejerbilleder er andre
betegnelser for skibsportrætmaler<' og deres v,fTker. Ved delte noget nedsættende begreb lægges
vægten på konlaklformen mellem maleren og
hans kunde. Man antyder, at hilledhestillingen
blev formidlel af kadrf'jeren, den lille handelsmand til søs, der i sin jolle lagde til ved an kommende skibe og falbød sine varer. Fra nyere tid
kendes adskillige beretninger om skibsbilleder,
li

der blev bestilt ved denne salgsmetode i mere
fjerne havne. M en også herhjemme, og det gælder
helt op til vor egen tid, har de mere produktive
skibsportrætmalere solgt deres billeder og modtaget bestillinger ved en direkte kontakt med søens
folk. De profe~siondle skibs tegnere boede vt>d h avnen og færdedes her. Andre var beskæftigede som
havnefogeder, lodst>r, toldere o.l., og så var skibsportrætmaleriet en hi beskæftigelse, som man h avdt' gode muligheder for at holde igang.
I danske hjem, på rederikontorer, i søfartsorganisationer og i de oflcntlige samlinger hænger
adskillige tusinde skibsportrætter. Taget under ~t
og skønsmæssigt hen"gnet bærer ca. en trrdjrdel af
disse en udenlandsk skibsportrætmalcrs signat ur,
en anden tredjcdt>l hærer e11 dansk signatur. Dt>n
sidstt' tredjedel er usignerede, m en en stor del ar
billederne kan efter karakteristiske deta~jer tilskrives en af de kendte mestre, dansk eller u<lcnlandsk. Udenlandske skibsportrætmalt'n" repræsenterede i danske sam linger har så af~jort lor~cnt
deres egen publikation.
I denne oversigt over danske skibs portrætmalere er danske taget i videste betydning såle<les, a t
også de, som var hjemmehørende i det dansknorske dobbeltmonarki før 1814 og i hertugdømmerne Slesvig-Holsten før 1864, omtales. Endelig
medtages danskfødte skibsportrætmalere, d er har
virket i udlandet.
En væsentJig del af bogen er et register ov<T ck
danske skibsportrætmalere, kortere og længere
biografier over ca. 130 kunstnere, der har portrætteret skibe p å bestilling eller med et an<lt'l nærmere d efineret formål for øje. I hiograficrnc bringes
12

Topst'jlsko1111,·r1e11 Ophelia af Dragør fi,dis,·r v,·d
l.a-sø 1880. Co11a.-lu- sig 11ne1: Tegnet a/0. 1l11dn-.m1 .
1.ysm:il: 30,7 X 40,."> cm. Dragør Musrnm .
Skildri11g,·11 a f sko1111<·1 tens forli s er et n·portag,·hilkdc, tegnet efln h1·1Tt11i11g af et øjenvidne <'ll<'r
skildret af en af dem, drr St'h· var 11u·d. I torckn ,
lynild og opro1 t so ~<·s sk ilw t knmgt't 1110d si) 1hord .
l\lt'sanmas tt·11 1-r kmd,kt:t, styrma nd og s kipp<'r agter søger at k;ippc· rigg<'n, s,j kt ligger i vand1·1.
For ude e r to ved a t bjerge s tagst'jl,·11<'. Fra a, l-i\"ali-

Skonnert Hans Andrea.< af Nt'ksø som havarist. lrg11 i11g i p<'n og va11clfa rvc afj. P. Olsen. l-lt't t·g1u·t: /Ians
il tufrras af N,xø ført af J. Esbersen i Nord.rnm rim Z'>

Novbr. 1864 paa 57" 33'N.llr. hortkaj,pedes Fokke1111nle11
.fr,m,edel,t Kænhi11!'., og Stonnen mSPdr Ork,mal!Ji.e i 4
Etmaal, saa 11i drev som s,s i_vnkeli_i: '/'ilslmulfo1 2de Tougt.
senere o/1rejsli!.1 Stmbo111t11 som Nødmasl ng ejier ]() dage,
Forløb 011kn111 (vi) til Bergen. Signeret: Tegnet af.). I'.
Olsen. Lys m ål: 50 X 61 cm. Bornholms l\1useum.

e rnc· v1·d vi, at 0/i/,elit, d"11 :l9. fi·bruar 1880 pii rejs,·
frn Engla nd forliste vrcl I .irs0 og hl1·v s l,kt til vrag.
Besæ tningen på fem mnnd hkv n·cld<"I. Dl'l virker
lidt ejt'rn lo111mdigt med ly11ild i frhru:ir, men k1111stnc-ren har sk11llt't hrug t· ,·t lysglimt til nt oplys<'
s kuepladsen.
Den type skibspo rtræ1tcr, drr vis,·r skih,·t i r 11 beSlt'ml situation af ofte farrtrurnde ellt·r kata.~tmfal
karakt!'r t'r hillt'dma·ssigt i slægt med de katolske
lnndes votivbilleder, der lwsti llt-s af den reddede
som tak for frelsen.

Ht•r ill11stn·n'r den bornho lm ske s kip1wr og skibsportrætm;ikr .J 0rgt'11 l'<"llT Olsen s in s kipperkoll<"gas beretning om e n rædselsdag-, d 1-r dterful!(tes a fti
dag,·s sej la<ls i e l næppe mnnøvrcdygt ig t vrag, før
man nåede havn. Sko111u·rtc11 blev h ovcdrepart'n'l,
og nwd t'll 11y førrr stod dc-n i 1865 ud på si11 første
tur. For denne skipprr 11dfo11,· J. P. Olsen et præsentationsbilkdc af 1/011s A11drm,. Solen s kinne r, og ingrn hrntyder til skibets s kæ bne <if-t fi>rl'gåendc år.

y
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DampskilH·L K ri.1/iania passer..-r K11ll,· 11. Oliemaleri sig11<·r!'I: C. Fr!'d<'rik Sør!'ns<'n
1875. Lysmå l: 85 X 120 cm.
J\.BrR.J\uk.kat. 4G5 ( 19!M),
11r. T29.
Deu,, hillt'd,· ar ruteda111peren mellem Kristiania (nu
OslD) og K11lw11hav11 har muligvis været bestilt som c-t
skibspo rtræl, måske er skibet
ku11 hovnl111otivet i,,, s11stvkke. Men det vis<'s her, fordi C.
F. Sørensen og hans marincb illccler som delll' gausk,· tydeligt har· vaT('t fc>rhilll'det
li>r nen selvla'rl<' skibsportrætmakr J. Dahl.

de konkrete oplysninger om kunstneren, som er
nødvendige for den interesserede, der ved et enkelt
opslag skal kunne føle sig orienteret om netop sil
billedes placering i den pågældende produktion.
Skibsportrætmalerens virksomhed var imidlertid ikke et sololøb. Selvom han kun undtagelsesvis
var inspireret ar udviklingen i den samtidige malerkunst, var han påvirket af sit lokale miljø, afden
stedlige og af den udefra kommende skibsfarts
beskaffenhed og af kundekredsens individuelle ønsker. Samtidig konkurrerede skibsportrætmalcrne
indbyrdes og med deres udenlandske kolleger. De
meget produktive og toneangivende mestre inspirerede andre, der kun l\jlighedsvis eller over et
kortere åremål udførte skibsportrætter.
Derfor vil en række kapitler dels gøre rede for
skibsportrættets historiske udvikling i Danmark,
dels bringe en række tværgående betragtninger
over skibsportrætmalere, deres m iljø og kundekreds. Mest opmærksomhed rettes mod Danmarks kyndigste og mest produktive skibsportrætmaler Jacob Petersen, af hvem op mod 300 signerede arbejder kendes, det ældste fra 1795, de seneste fra 1854. Han har ikke alene efterladt os en
billedbog over skibsfarten i Øresund gennem første halvdel afl800 årene, men hans store produktion gør det mu ligt at drage nogle konklusioner
over en københavnsk skibsportrætmalcrs vilkår i
dette tidsrum.
Den kulturhistoriske oversigt vil også være en
l~jælp for \ jerne afusignerede skibs portrætter og af
de signerede, hvis signatur ikke er omtalt. Blandt
det store antal stadig ukendte billeder, der befinder sig i privat eje, må der være en del ukendte

kunstnernavne. Med lorsæt tales også i fremstillingen om »ældste kendte« dier »eneste kendte«,
for på mange punkter vil en bog som denne kalde
eksempler frem, som vil korrigere vort billede ar
det danske skibsportræt.
Mod slutningen af1800 årene afløste fotografiet
det individuelt udførte skibsportræt, genren begynd te at tabe i prestige og blive lidt umoderne.
Skibsportrættct var ikke mere en eksklusiv sag,
der blev fremstillet individuelt for skipper og reder. Den potentielle kundekreds var nu hele besætningen, skibsdrengen medregnet. Alligevel var
der i flere danske søfartsbyer produktive skibsportrætmalere et godt stykke op i 1900 årene.
I vor egen tid er der i forbindelse med den
stigende og lidt nostalgiske interesse for ældre tids
søfart og for maritime minder ikke så fa ældre og
yngre, der tegner skibe. De nulevende og aktive
kunstnere er i denne oversigt repræsenterede af to
professionelle skibsportrætmalcre, der hver især
har arb\.jdet, og stadig virker ud fra skibsportrætkunstens oprindelige principper.
Tcl i. 12,191.
t'-tegr.-

;kontor:

'87.
12~2.

Warinemalerier
~1 alle Anr:r oe,- Storrelser udfore.s efter g amle Tegninger,
Akvareller eller Poto~rafiet og kan komponeres
over llcn:tnim.~ t.'ht:r Situ~1l<.mcr

paa Havet.
Warlnemaler

Johan <x:ock,

Ærøskøbing

li mio,ue i tidsskriftet Vikingen 1930, lift. 6.
Traditionen er gammel, mr.n dt'.l virkr.r nyt , at skibsportrætmaleren tilbyder sig rm:d r.n annonce. Kock appellerer til kundernes nostalgiske foldser
ovr.r forlængst ophugnc, gamle sejlskibe og beretningr.r om dramatiske
sit uationcr.
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Skibsportrættet indtil 1790
Det fortaber sig i historien, hvornår man førstf'
gang a1bildede et skib benævnt ved navn. Det lå så
nær, at man ville afbilde en flådes pryd eller en
handelsbys stolthed, og det er sket utallige gangt',
officielt eller gjort af en lægmand for hans private
fornøje1ses skyld. Fra 1500 årene er bevaret flere
eksempler. I Ringsaker kirke i Norge blev i
1560'erne malet et nu meget medtaget billedt' af to
0ermastede skibe med kanoner i flere batteridæk
over hinanden. På del største skib er et skriftbånd
på siden agter. Her læses med en vis usikkerhed:
Engel heder (jeg) .1 Måske er det ht'r afbildede store
orlogsskib identisk med det ene a1'de to navnkundige kæmpeskibe, Engelen og Maria. som kong
Hans lod bygge i 1509. Tilsvart'nde orlogsskibe er
gengivet i østjyske kirker som Voldby og Udhyneder.
Det store handelsskib, karrak'enJesus af /,ubeck
var, da det hlt'v bygget i begyndelsen ar 1500
årene, sin tids største skib. Det blev tegnet af en
engelsk kunstner, og· navnet Llev skrevet ve<l. Det
store skib ligger for anker med flag vajende fra
dækket og over alle toppe. Kanon løb stikker ud af
skydehullerne på side og agtersp~jl. Denne tegning svarer ganske til de officielle fremstilling<'r af
flådernes flagskibe som den enge1skc dronning
Elizabeth den Førstes The Ark Royal, df'r kendes
som træsnit fra slutningen af 1500 årene, og vor
egen Christian den f]erdes Trekroner, der o. 1600
blev stukket i kobber af Chr. Møllf'r og herved
16

mangfoldiggjort. 2 Orlogsskibene var i ældre tid
kongens personlige ~jendom. Især Christian den
Fjerde tog sig personligt af sine skibe og alt, hvad
der hørte til flåden og flådens mandskab. Han
opbyggede en samling af skibsmodeller, og vi hører, at »Aar 1600 lod kongen Orlogsskibene
rurluna, Henules, Samrnn og Josva aikon traft'je ( =
portrættere). 3 På listen over skibsbillcder på Frederiksborg s lot var også »et lidet stykkt' med et
orlogsskib, hvorpaa er skrevet Admiral. ➔ Skibsbillederne og de fleste modeller gik taht, da Frederiksborg Slot brændte 1859. Alligevel kan vi få et
indtryk af, hvorledes d isse skibs portrætter har været udført ved at se på to megt't store" malede
fremstillinger på Gaunø af orlogsskibe11c Fridericlz
og Sophia Amalia opkaldt efter det nye kongepar.
Orlogsskibet Fridericlz bestykket med 89 kanoner
var 0ådens størstt' skib. Det blev bygget i Ncustadt 1648- 49, og kongens tilsynsførende ved bygningen var admiral Christopher Lindt'now, der i
1650 prøves~jlede dt't kolossale skib, der havde
kostet utrolige summer, og alligevel intet duede i
praksis. 5 Det var dog et imponerendt' skib, og det
store maleri blev som et personligt minde b~stilt
til Gaunø, der dengang var i fami lien T,indenows
besiddelse. Skibet på det tilsvarende maleri Sophia
Amalia, søsat 1651, menes at være malet 1653.
Begge de store skibe er på billederne flankeret af
nogle af flådens mindre fart~jer.
Lejlighedsvis blev orlogsflådens skibe portræt-

Orlugsskilx·t Frideridt snsal
Hi19. Olirnaaleri afuhckrndl.
1\1:11 n1. '.lOO X ]:i() 1· 111. ( Fo10
lidt bcska rc t). C:aunø.
De t store orlogsskib o pkaldt
cftc-1 drn nykroncdc- frc-d c-1ik
dt'11 Trc-dj c- blev undr1 liygning-i-n i Ni-ustadt tilst't af rigets admiral Chris to phe r
Lindcn ow i kongens s ti-cl .
Makri1·1 lili-v ,-,fti-r s kibets søsætning bestil! til ophæ ngning på (~aunø, der d e ngangva r i familien Li11Ji-11ows lws iddr lsi-.
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tcrede, især hvis et medlem afSøetaten udviste de
fornødne kunstneriske evner. Omkring begyndelsen af og under den Store nordiskG Krig (1709-20)
blev flådens fartøjer afmalet og træfninger gengivet. Flere skilderier udført efter disse forlæg kendes. Mesteren for et eller flere af de bevarede er
søløjtnant Bernhard Grodtschilling, som
I720'erne malede nogle søstykker til kongen.li
I l 750'crne havde Søetaten faet en habil skibstegner i Clement Mogensen Clementsen, der blev
mester ved Konstruktionska mmcret. Han udiørte
både repræsentative portrætter af de i 1750'erne
nybyggede orlogsskibe og situationsbilleder som
søsætninger og mindeværdige togter. Måske er
det også Clementsen, der har udført eller givet
forlæg til den nydelige akvarel af fregatten
Søridderen til Frederik den Femtes Atlas. 7 Denne
tegning har i en rokokoindramning teksten:
FregaUen Søeridderen Seylende RomfkiødL Denne formulering, at skibet ses s~jlende rumskjøds ( = for
vinden) viser tegnerens optagethed af datidens
typebøger. Disse var håndbøger over de forskellige
manøvrer ved en given vind. Tidlige eksempler
var en række raderinger fra sidste halvdel af 1600
årene af den hollandske kunstner Reinier Nooms
(Zeemann). Blandt flådenationerne blev i 1700
årene typebøgerne den store mode, og trykte eksemplarer med kobberstukne illustrationer blev benyttet i undervisningen afsøkadetterne. I Danmark
udfærdigede de to søofficerer og brødre H. H . og
A. H. Stibolt i 1763 en »Samling af adskillige Slags
Skibe, Fartøjer, Joller og Både«. Disse forskellige
typer gengives under manøvre, hvoraf En Fregatte
ved Winden om Sryrbord hører til de mest enkle. 8
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Det er karakteristisk, at egentlige portrætter af
flådens skibe hovedsagelig var bestilt af kongen,

To danske orlogsskibe i krap
sø, den nærmesle bærer navni-L Island på ag lerspt'jlt'l.
Usigncrct gouache udført i
1750'erne af Clemen t M ogcnsen C lemeu lseu. Lysmå l:
l.'i,5 X 20 cm . Orlogsmust't'I.
Goua chen m å Lilskrivt's mester ved Konstruktionska mmcrct på H olmen, C lement
Mogi-11se11 Clt'mt"11lSt'11, hvis
oldebarn m l. 1050 og 1!)00
sk:rnkeclc- d enne sammen
med ncre tilsvarende arb<:jder til Den historiske Samli11g på Hulmeu.

Flist'hillt'dt' mt'd t'n frt'mstilli11g af fregatte n : Dt Vrijh,il af Alto11a 1111dt'r
hvalfangst, 1725. Skibets navn llt'st·s på aglerspejlet, initialerne på flagi-t: U
I står for Rolufjanscn, skibets rommand11r, dt'r var fra Føhr. Betegnet f:o.:
Fåltr Anno 1625, å rslallel er fejlagtigt {restaureret?), dt't skal vært' 1725. o. 65
X 52 cm.
Skibsbilleder malet på fajanceniser findes inrlt'n for gammell da nsk o mråde på de 11urdfrisiske øer. På g rund af den a ltid overhængt'11dt" fare for
oversvømmelse var væggn1t' i dt· wlliaveude hjem beklædt med mal1·d1·
Oiscr. Yndede skilderimotiver og her især skil1s portrætler blev udført over
nere niser og sal ind i væggens niscklædning. Di- glasercd.- og bræncllc
flist'r kunne j rnodsæl11i11g til papir- Vi:\ oliebillederne morlstå t·thvnl mødt"
med indtrængende havvand.

IY
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Da11s k1· o rlogsskil,1· i11d g raw1·<'t på g las pokal , 17 13. U 1gpoka l (h . 17,2 f m ) udfor! pii
glasva·rk,·t N1-1s11·1a11g1·11 i
Norg<' i anlc-dning af'rn da ns k
OådrC's ka drC's lrC'd smission til
,\lgit·r 17 13. Poka kn hk,· lws tilt afdt' t1t· sJ..ibs præs tcr. ckr
,·, ar 1m·d p:1 1og11·1. lkn·s 11a,·n<' C'r ind g.-av<'n' t pii po ka ll'ns
låg. På poJ..a kns rnppa (' r
grav1·1t·t f1t ms t ill i11gn af ck
fin·
d1"ltagl'111!t·
skib!':
/)e/mmluml, O/dr11h1up,, Srd,r111a11/1111d og h tl.,te,. Llnd1·1
1111111di11gsrn11d1·11 1·1 1·t pn,s p1·k1 O \'l'r ,\lg-il'r. l'riva1wj1·.

Fra 17 Hi 1·r i s,11111111· 1:1111 ili1· 1·1
sæt pa li-m pokakr l'ra Nos11·tangen, In l' t m ed 1·11 f11·111s tilli11'l' ar c·t rn logsskib og t·I S,t·t
i11i1ialc-r li>r d1·11 pra·sl , d1·1
gjorde 1jr nrs1<' ombord p;'j rlt·
pit'l'ækknck s kib,·. Ika <T
kt·mh ad s ki lli1cw s1, kJ..1·1 fra
1ils varc·11rl1· sa·1, d l'r har 1ilhort ancl r<• pr;r~ l!'r

Asiatis k Kompag nis fregat
Fr,dnu lwrg Slof vis 111ok s1•1 ud
li,r Kap d et god e I liib o. 1765.
l'å llagrt la·srs 1)/\C: = Da11sk1· Asiatis ke C:ompagni , pii
,tl,\lns p1jlet 11avm·1 F. ........
l Jsignrrrl go11ad1t' li1rnw 111lig- af Ckmcnt Mogcnscn
Ckmcntscn. Lysm ål: 34 X 43
, 111. H a111.kls- og Søfa1ts m uSl 'l'I på Kronborg.
llillc·d t·I ,· r l'rhv1·rv1·1 sa m1111·11
med en tilsv:irC'nck gouadw

Sop/1111
\111.~dalm11 . D,· lo pot trn·tt1·1
, 1 dt· a·ld s11· kt-11d11· frl'rns1ill1111;1·1 ,,r kom p,1g-11ic1~ s kibe.

.,I lt('/J;:1ll('ll n , 01111i11.~

d er var disse skibes red er. Der er ingen skibschefer, d er h a r bes tilt billeder af et o rlogsskib og i
stolthed har fået s krevet d eres navn under. Som et
kuriosum ska l d et d og nævnes, at vi ha r en ræ kke
portræ tter af o rlogsskibe med skihsnavnt> og bestillernes n avne skrevct vt>d . Disse"' bes tillinger var
afgivet af en a f'd e få civilg rupper, <ler gjorde tieneste ombord p å f1åd C-'ns skil w, nemlig skibspræsterne. I 171-0'erne bestilte skibspræsterne på de tolv
linieskibe og seks fregatter, d er havd e en præst
ombord, glaspokaler i sæt fra d et norske glasværk
N øs teta ngen. På hver pokal var navnet på en
præs t indgraveret samm en med et billC-'d e af d et
skib, hvorpå h a n gjorde tjeneste. D e bevarede
pokaler sy nes a t vise, a t hver bestiller fik t>t sa·t
omfattende sit »eget« glas samt all<-' C-'llc"'r udvalgte

kollegers glaspoka lt>r. K C-'ndtC-' fremstillingsår er
1743 og l 71f.iY Skikken a t få sit skib graveret på et
g las blev i uvist o mfang fulgt o p af Asiatisk K omp agnis direktion. Så led es er p å H andels- og Søfartsmuseet en bømisk glaspoka l med en fremstilling af Kinafareren Kongen af Dannemark fra o. 1760
m ed en opfordring til a t skå le for m on arken .
De æ ldste bevared e portræ tter af private hand elsfartøj er er fra 1600 åren e. D e er malet på
glasruder, og under billed et står et personnavn og
et å rstal. Små ruder med skibsfrem stillinger er
kendt fra så forskellige lokaliteter som Als, Sa msø
og København og har formentlig, glasrudernes
kostba rhed taget i betragtning, været gaver ved
o pførelsen af et hus eller en kirke. 10
D et traditionelle skibsportræ t, som det kom til
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ud(bkldse inden for søfartskult11ren, har været
kendt og brugt også i 1700 årenes første halvdel,
men næsten ingen arb~jdcr er bevaret. Som det
var tilfældet med skibsportra·tterne på glas, er det
skibsbilleder på et andt'l næsten uforgængeligt
materiale, vi har i dag- fra den tid, n<'mlig skibsteg-ninger på fliser. Fra de nordfrisiske øer Føhr og
Halligerne, gamle danske områder, findes fra
I 720'erne flere skibsportrættcr malet på l~jance1liser. På disse øer, der konstant var udsatte for at
blive oversvømmede, måtte de skilderier, man
ville have på væggen, være malet som såkaldte
tableau'er, dvs. malet over et antal fliser, der tilsammen udgjorde et passende malelell. Motivet
blev glaseret og brændt og fastgjort på væggen
mellem de fliser, deriøvrigt udgjorde vægbeklædningen, og kunne nu modstå både indtrængende
havvand som alle de farer i form af insekt- og
bakterieangreb, der har gjort det af med papirbilledernt::. Flisebillederne er usignerede, men nere
kan tilskrives kendte flisemalere. To skibsportrætter fra 1729 er anset for at være tidlige arbejder af
Dirk Danser fra Harlingen i Holland. Danser var
almindelig kunstmaler, foruden at han malede på
fliser. Senere skibsbiJlcder i en rokokoindramning
tilskrives den meget produktive Pals Karstens.
Han var også fra Harlingen. 11 Disse skibsportrætter på fliser er ofte betegnede med skipperens navn
eller initialer.
Den nordfrisiske skibstegning er præget af det
hollandske marinemaleri, fart~jerne er bugede og
mere rumligt tegnede, end de er det på andre
danske og nordtyske skibsbilleder. Dette træk ses
også på J:s. Hemsens tegning af smakskibet Jo22

hannes af Sønderho, angiveligt fra 1794.
Den dansk-norske ha ndelsflåde oplevede fra
171-0 en opgangstid, og netop fra delte tidspunkt
er det ældste kendte skibsportræt eller prospekt,
som man kaldte det i 1700 å rene. Det er en farvelagt tegning af galiotcn Sankt Joftarmes ar Trondhjem. Den er set fra siden s~jlcnde for vinden me<l
bugnende s~jl og er i en foroven rigt udskåret og
svajknækket ramme. Ov<:>r skiuet læses på et
skriftbånd: Sint Johannis.i i Galioten var bygget på
Fyn 1735 og blev købt til Trondl~jem tre å r senere.
Af toldlisterne fremgår det, at skibet sejled e- i
regelmæssig fart på Amsterdam, og billedet er
sandsynligvis blevet til her. Da fartøjet endnu ha r
sin meget lange mesanrå, der er et gammeldags
træk, må det være blevet portrætteret o. 171-0 eller
få år efter. Der var Here end skipperen på Sankt
Johannes, der fik sit skib afmalf't i Holland på det
samme værksted .13 En lokal norsk kunstner udførte kopier efter eller efterlignede de hollandske
billeder, hvis skibstegning var karakteristisk ved
at vise skibet set fra siden med nogle meget vindfyldte St'jl. 14 En amatør, der også har prøvet at
eftergøre den udskårne ramme, tegnede i 1793
linicskibet Slesvig i denne maner og satte sit navn,
Markus Christensen Tofte i det ene af de to skriftfelter, der er anbragt i hver side foroven. 15
Måske det ældste bevarede »Kaptajnsbillede«
af hjemlig herkomst er en tegning fra 1753 af et
tremastet skib, der ses liggende for anker. Et stort
dannebrog vajer over hækken. I en rokokoindramning bærer det følgende tekst: Prospect afSkibet
Kiøbmanden Fra Arendahll. Liggendes udi l,imehouse
Holb. /,ondonAprill 20.1753. 16 Tekstens ordlyd tyder

Vcstindicfårcrcn, frcgatsk ibet RoepJto~[f af Københav n.
lJsig1wrt'I gouaclie udf.urt u.
I 7ll2 sa11dsy11ligvis
F1.
\'\1esscl Mu nc k. Bcrrg1wt (i
d et englebårne s kriftfelt):
Skibet Røe/J;lu,JU). L ysmål:
·16,5 X 56,:, cm. H a11d t'ls- og
Søfartsmuscct pa Krnnhorg.

ar

l)('IIC billede er det em· ar t'n
ensartet serie pa lire Vcstindit>fan·n·, dt'r har hængt på
Einsiclclshorg, !'I fynsk liaro11i, clrr i 1795 blev ko bt af U lrich Wilh . d" Roepslorll; der
ha\'dc: tjent sin forn1uc pii
pl.u1tag1·Jrift i Vestindirn.
Ilag på t·I a f"hi lled1·rue tT 1111·d
rødkridt sk r<:'wt: Frirlnir/1
He,ul A/1111rk boend~ pii Christin11.1 I Jav,1 Dw1111ingem Gade 231.
Dt•ttt' ka11 vært' en rurm ft,r
si1:p1a1ur. Et lt>mt t> billt'dt·
svarende til drt afbilclt-:dt' har
på s it s kr iftklt rilfojct årslallet 1782. D ctte år e r rimeligvis lwltc serien b levet til.

yakast' Mnrin & ln,1?,rbor,11, ar
i\lborg. Tegning i tusch og
vandfarvt· af Pt'tt·r Nt·idig.
Bt'tegnet i de to skril'tli•ltt·r
f:o., cln er farvelagt stærkt
gul,·· l>i, {;" lfeme M" ri" le<? I,,
.t~tbw,I!, 11'011 , llbo,g/ Co111111mulierl
uu11 Ca/J/. Jlat!tim Blad/ w11 de,
lnsrl Mm, . Signeret: l'rlrr A'r idi_g i11 So11dtrbu~I!, . lo 1791.
Lys111å l: '.i 6 X SI c111. ~luscct
på S,mdt'rlx1rg Slot.

på, al kunstneren har haft dansk som sit modersmål, men som det plt'jer al være tilfældet med de
tid lige skibsportræller, er arb~jdet ikke signeret.
En anden farvelagt tegning viser barkskibet
Dronning Juliane Marie af Larvik, Capt. Broag·er.
Her holdes to skriftbånd oppe af engle. Over d<'
stiliserede bølger læses: Anno 1760. 17 Fra o. 1765
stammer to ret små gouacher af Asiatisk Kompagnis to fregatter FrPdmsbmg Slot og Dronning
Sophia Magdalena. Navnene læses i f<>rkortt't (brm
på skibenes agtcrsp~jle, men herudover er portrætterne hverken bet<:>gn<'d<' <:>Iler signerede. Drr
er stor overensstemmelse mellem disse to billeder
og de gouacher af orlogsskibe, der m å au tages at
være udført af Clement Mogensen ClementsC'n.
En forbindelse synes ku11 naturlig. Der var på
mange måder et nært samarb~jde mellem Søctaten og Kompagniet, ti l hvis skæbn<' var knyttet
både oHicielle og højfinausielle iu teresscr.
Fra begyndelsen afl 780'erne stammer en serie
på fire portrætter afVestindiefarere, udførte i gouache på tykt, gråt og groft tilskåret pap og tydeligt
udført af samme kunstner. Skibstegningen er en
nøgtern redegørelse for skib og rig set fra sid<'n.
Mcllf'm det blågrønne vand, der ligesom er kruset
i to planer og den lysf'hlå himmel me<l lf'tte skyer,
ligger en bred, lys morgeHdæmriug. Bag hvert
skib holder en engel et skriftbånd, hvorpå skibets
navn læses. Afbildede er hukkcrtf'n Frederica. og
fregatskibene.Johan Friderich, Damerne og Roe/Jslo~lf,'
det sidste opkaldt efter billedernes ~jer, Ulrich
Wilh. de Roepstodf, der havde interesser i skibene. Han havde ~jent e11 formue ved plautagedrif't
og handel på Vestindien og erhvervede i 1795

Einsieddsborg, en herregård på Fyns nordspids.
Herfra er de fire portrætter i to omgange kommet
til Handels- og Søfartsmuset'l. De fir<' billeder er
alle i de oprindelige forgyldte rammer. Efter skibenes bygge- eller anskallelsesår b lev serif'ns tilblivelse sat til 1782 eller årene umiddelbart hen--fter.
Denne datering blev bekræftet, da man blev klar
over, a t Nationalmuseet i 1915 havde <'rhvcrvet en
gouache, ganske svarende til den af skibet
Roepsto~[f. Den <'11<'Stf' forskel er, at navnefeltet
foruden skibsnavnet Roepsto~/har et tilføjet årstal,
1782, samt at det uindrammccle, bemakde papstykke er t'n smulc mindrf' cnd de fire andre. Ingen
af billederne er signerede på forsid<'n , men på
bagsiden afbilledet med hukkertskibet Frederiw er
skrevet med rø<lkridt i samtidig skrift: Friderich

Wessel Munclc boende på Christians l lavn Dronningensgade 231. Denne adresse var en rummelig ~jendom,
der husede op til 15 familit>r foruden et antal
soldater. Mange al' beboerne var i 177l'enw og i
1787 skippere, søfolk og skibstømrnermæ11d. Men
fra begyndelsen ar 1780' erne findes ingen skatteeller mandtalslister, og navnet Wessel Munck findes hverken på de tidligere eller senere lister. At
han har haft en mere end overfladisk tilknytning
til søens verden må dog være givet ud fra hans
rutinerede, man fristt's næst<:>n til at sige manierede udførelse af en skibstegning.
En tilsvarende skildring af et skib, set Ira siden
og s~jlende for vinden, med to skriftfelter bårne af
engk, ses på en usig11eret tegning i pen og vandfarve udført i l 780'erne afbrigg·en Kånig von Diinemark
af Altona, Capt. Anders Boy Simonsen. Det findes
på Handels- og Søfartsmuseet.
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Inspirationen fra Italien
Den op gennem 1700 årene stigende velstand
blandt købmandsredere og skippere hvilede i høj
grad på sejladsen til Middelhavet. Varerne var
tjære, hamp og hør fra Østersøhavnene eller træ
og stokfisk fra Norge og hjem bragte man vin,
sydfrugter og salt. Fra en vellykket r~jse var el
skibsportræt en fin souvenir, og skipperne hjembragte billeder af deres skibe i meget stort tal. De
mest fordringsfulde lod deres skib male af Antoine
Roux i Marseilles, hvor også Nic. Cammillieri,
der var en lige så fornem skibsportrætmaler, virkede fra o. 1806. De Heste bestille dog portrættet af
deres skib i en italiensk havn. Det ser ud til, at
skipperne fra Flensborg, Åbenrå og Sønderborg i
høj grad dyrkede denne trafik. Mange bevarede
billeder af skibe fra disse byer viser, at det at købe
skibsportrætter var en mode, der slog igennem.
Desværre er de italienske skibsportrætmalcre ikke
behandlet i litteraturen, så vi må nøjes med at se
på de bevarede billeder inden for vort eget område
og på fotografier samt studere signaturer og underskrifter for at kunne vurdere deres indOydelse
på danske skibstegnere.
I l 790'erne virkede der skibsportrætmalere i
Triest, Venezia, Ancona og Livorno. De arbejdede alle i akvarel. Kun tre af disse kunstnere signerede deres arbejder, og endda ikke altid. Mange er
usignerede. Den mest produktive og den kunstner,
vi også kender længst ti lbage, er Guiseppe Fedi,
der begyndte at male skibsportrætter i Ancona.
2G

På Sønderborg Slot hænger det i Danmark ældste
kendte billede i hans stil, men uden signatur. Det
viser brigantinen AnnaJohanne af Nordborg, ført af
capt. Christen Simonsen, 1778. Allerede her møder vi det mest populære træk ved Fedis billeder,
skildringen aflivet ombord, hvor også flere dyr er
med. Efter hans signatur synes Fedi sidst i
1790'erne a t være flyttet fra Ancona til Livorno,
hvor han arbejdede til o. 1820, men mange usigncrcde billeder synes fra samme tid at have havnen i
Livorno som havnen i Ancona som baggrund.
Guiseppe Fedi portrætterer el skib i en klar og
nøgtern stil, set fra siden. Fartøjet går roligt frem
for fulde sejl, kun stors<"jlet er givet op i det ene
l~jørne. Ofte er skibet afbildet i to positioner, så vi
ser det samme skib lidt borte, mod agterspejlet,
der dengang var det mest præsentable på el skib.
Det er uvist, hvornår og hvordan dette træk er
kommet til i anlægget af et skibsportræt, men det
slog an i den grad, at præsentatiousporlrættet til
omkring 1850 gerne viste skibet i to positioner.
Karakteristisk for Fed i er hans skildring af skipperens og mandskabets liv og arb~jde på dækket,
mens skibshunden løber frem og ti lbage. Ikke
sjældent spankulerer et stykke fjerkræ rundt på eu
bom eller et dækshus.
Denne fremstilling af skibet og livet ombord
blev antaget af de to andre skibsportrætmalere,
Egidius Filati, der i I790'erne tegnede skibsportrætter i Ancona og Francesco Resmann, der også

F1-cgat St. Croix a f Flensborg
set i to positioner ud for Ildsingør. T1"g11i11g i pe11 og
vandfarve af M ichel .Jensen.
Betegnet: 1-lelsinløer. Fregat/
St. Cruix uun Fle11.1h11rg. F6!trt
uo11 C11/1lei11 P Nirlxm. Aww
1807. Signeret: 7-.ei.~enl von Mid,el jenJen. Lysrnål: 52 X 72,5
c m.
Scl1ilfahr1s11111st·11111
Flt'nsburg.
Fornw111lig va r d t•I ski hsporlnrtmalcrcn Cuiscppc Fcdi
fra J\neona, senere Livorno,
der i11trod11t..-n•dt• dt•11 lidiilde ski lrl ring af m ennesker og
rlyr pii dækket som et væsentligt motiv i et s kibsbillcck.
Disse billnkrs pop11laritet i
fi >rhi 11d1·lst· med ma l1·rt'11s
enk le streg gjorde, at de blev
kopieret ug efterlig11t'l i vidt
omfang. Mic he l Jensen ha1·
dog 11~jedes nu·d at tcg11e si11
Vestindiefart>r, som Fedi ville
have ajort d et. Livornos havn
i baggrunden har han erstattet afHdsi11gørog Kronborg.
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Brig H nnh,t af Kic-ibenhavn set i to positionrr ud for
lmvnl'n i I .ivorno. Tq~ning i prn og vandfarve a f C.:.
'.I.. .J. Thorsager o. 1800. Beteg11t'l : Br(~erili11 lfaabel af
Kiøbe11hau11. Cn/1:I. lt /1: /\'i,l.m1 1/11/m. Sigm·rt'I: C. i'.:.
.J. nwr.rn_11,n I .ysm :l l: 36 X 49 cm . I !a ndels- og Sofar1sm uscet p:1 Kronborg.
Skipper J ep

~:-~

iclsrn llolm fø rte llaabet fra 1795 ti l

1111ga11ti11e l mlwtria af Åh,·111·å 1ul for Napoli. Tq~11111g i pt'11 og vandfa rve' ar ubC'kendt. lletegt\C't:

l/111hm1ti11 htduslria 0011 .l pmrade g~fu/111 l'OII Capt. J em
\11'1,m 1/olst,gemaltll in ,1pemadr 1799. L ysm å l: 37,5 X
I 1, m . Å.bt11rå l'vtus1·u111.
U, .111·1!,·11 ar hriga111i111·11 lndustrin l'r dt"t yngstf' a f

IB03, og turen gik ofte til M iclclhavrl. Mås ke' har
han h er erhvervet e t po rtræt af s kibet set ud f<>r
hav ne 11 i Livo rno og Ul.Iført af( ;11ist'pp1· Fl'd i, og så
har Thorsagl'r urlfort l'n kopi , da der blev brug for
dt"t. Det er også mulig t. at e n ar llolms ko llcgt·t ha r
Hiet et ar d e karakter istiske s kihs portrn·lln fra Livorno, og så har T horsager påtaget sig at tegne
1/aabet i den samme stil.

fire 1·11sartl'dl" port netter a f s les\'igsk,, skibe ud for
:'-Japoli , malet 1795-1799. Ved førs te øjekast fo,ekommer d e at vært' a rh,jdn fra 1·11 11apoli1,111~i..
skibs portræt111alt· rs va·rks1t•d , 11w11 ord1·1w .~tm(Jlt// m
Apenradt 179'} forta·llt>r os, at mC'StC'rcn C'r fra Abenr,i
Dl"sværr(' ke nde, vi ikke navne ( på de1111e e11 al ,,o , t·
æ ld s te' op; d yg tigst,· skihs purt ra·I 111a lnr.

fra 1790'erne arbejdede i Triest, og som var den
fineste kunstner af de tre. Men det var Fedi og
arbejderne fra hans værksted , der blev dominerende i traditionen. Hans billeders popularitet og
store udbredelse i forbindelse med malerens enkle
streg gjorde, at d e blev kopi eret og efterlignet i vidt
omfang. C. Z. J. Thorsager kopierer eller efterligner en tegning af Fedi af et s kib udfor Livorno,
hvorimod Michel .Jensen nøjes med at tegne sin
Vestindiefarer, som Fedi ville have gjort det. D en
italienske havn i baggrunden har han erstattet
med Helsingør og Kronborg.
Nogle arb~jder af en anden karakter synes a t
stamme fra et værksted i Napoli. De er tegnede af
en yderst habil kunstner og er farvelagt med farver
af høj kvalitet, der endnu i dag står ganske friske
og klare. Det portrætterede skib ses for ud- eller
hjemgående i Napolihugtcn foran det høje ly rtårn, der vogter havneløbet. I baggrunden stiger
røg op fra Vesuv. Fire billeder er kendt. 18 Det
første viser briggen Haabet, Capt. Chr.Jurgensen.
Det er dateret: Naples 1795 og viser skibet set mod
styrbords side. To akvareller af brigskibet Anrw
Maria af Rømø, Capt. P C. Bundes er samhørende. Under begge står skibets og skipperens navn.
Det ene viser skibet set mod agter og bagbords
side »kommend til Napolis d. 3 Decemr: 1795, på det
andet ligger skibet for anker i bugten, tekste11 siger
kun: Napolis anno 1796. Den fjerde akvarel viser
brigantinen lndustria foran indsejlingen til Napoli.
Sejlene står lidt anderledes, end de gør på det
ellers tilsvarende billede af Anna Mari.a. Ellers er
de to billeder næsten identiske. Teks ten under
dette billede slutter: gemahlt in Apenrade 1799. M ed
29

tre ord i en tekst, tilfældigt bevaret gennem næsten
200 år, forsvinder forestjJljngen om værkstedet i
Napo1i op i den blå luft. Den habile skibsportrætmaler er ikke i taliener, men hører hjemme i Slesvig, måske i Abenrå, hvor han i hvert fa1d har
opholdt sig i 1799. Vi har her en af vore første
danske skibsportrætmalerc, som mestrer genren
som en af de bedste i sin samtid, men vi kender
ikke hans navn. Vi kan ud af hans kyndige og
individudle manøvring af sejlene se, at han må
være sømand, måske har han været styrmand på
et af de afbildede skibe. Imidlertid forekommer
hans skibsportrætter så »ita1ienske«, at det måske
alligevel vil vise sig, at han har arb~jdet ud fra et
forlæg fra en lokal mester i Napoli.
Denne begc:jstring for skibsportrættet fremkaldte ikke alene tegneglade folk, der kopierede de
italienske skibsportrætler, men den inspirerede
også til en igangsættelse af et lokalt slesvigsk portrætmaleri ud fra en helt anden forudsætning, end
det var sket i København, hvor skikken bredte sig
fra Orlogsmarinen over kompagnierne til kaptajnerne i den større skibsfart.
Inden for søfartsm iljøet i Flensborg tegnede
både børn og voksne skihsportrætter. For de Heste
forblev det en hobby, men for den unge navigatør
og søn af en ilensborgsk købmandsreder, Jacob
Petersen skulle skibsportrætmaleriet blive en JcveVt'.i- Hans ældste kendte portræt fra 1795, i privaL~je, er en enkel, farvelagt tegning af fregat Die
Familie af Flensborg set mod bagbords side og
med storsc:jlct givet op. Det italienske dyreliv blev
ikke gentaget af de danske skibs tegnere. En anden
af byens senere så kendte skibsportrætmalere,Ja:m
0

cob Bottger tegnede i 1806 et portræt af fregat
Amphitrite af Flensborg i »italiensk« sti l 9g helt
forskellig fra hans senere produktion. 19 I Abenrå
maledejes Jessen sine skibsportrætter, det ældste
signerede fra 1792, og anbragte dem efter ønske i
en Middelhavskulisse. 20
Brig Hamwnie af Køben havn . Tegning i pen og go11ad1e/akvarel tilskrcvet
(;uiseppe Fedi eller ltaus værksted. Betegnet: llarmonie.fra KiHbmhrwn Cai
Peter Christian Fisker. En signatur ka11 bt'fiude sig f.o. i billedfcltct, d er er
overmalet. Lysmål: 45,5 X 63,5 cm. Handels- og Søfartsmust'.t·t.

Pi11kskih Erstatr1illg af København undvige,· ,·n a11grihende engdsk orlogsma11d. Tegning i pen og
vandfarve af I I. N. Elingius. B,·1eg11et: Pinf..-Skibet
Erslahling fra K iøbenluwn: Gom. dre af Ca/11. I' .Jemer,:
A. /807. Sig1wret: H. N. Elin.,;ius von lcfmsh11rg.
l.ysmål: 41 X :>2 ,rn. Dragør Museum.

Situationen er alvorlig, og E1slal11i11g und slipper kun
vt'.d at sa·llt· læsej l og drrjt· ai'lcn· vi11dt·11. De11 unge
Elingius er i sin skibstegning stærkt præget ar ,l<ita licnskc sk ibsbillcdcr, han har krndt hjemme fr~
Fle11sborg. Selv det karakteristiske træk ;ned skibsltu11d e11 ltar han tagi·t 111,·d.

Skibsportrætter og situationsbilleder
fra Napoleonskrigene 1797-1814
I slutningen afl 700 årene kulminerede haudelssøfartens blomstringsperiode. Danske købmænd og
redere høstede deres fordel af, at Europas stormagter England og Frankrig var i krig. En række
episoder til søs kunne dog have været taget som
varsler om, al Danmark ikke fortsat kunne holde
sig neutralt og endda udnytte neutraliteten så
uforsigtigt, som mange redere og skippere faktisk
gjorde. Da man nåede frem til april 1801 var det
også slut. Den engelske flåde anført af admiralerne Parker og Nelson stod den 30. marts ned gennem Sundet, og nederlaget i slagel på Københavns red den 2. april var kun begyndelsen på
tragedien, der blev fuldendt ved Københavns
bombardement den 2.-5. september 1807. Efter
Danmarks overgivelse tog englænderne hele den
danske orlogsflåde med sig, og de skibe, der var
under bygning, blev ødc1agt. Den danske handelsflåde var nu fred løs. Så man en engelskmand i
horisonten, gjaldt det bare om at komme væk.
Capt. P. Jensen, der i 1807 førte pinkskibet
Erstatning af København, undslap kun ved al sætte
læsejl og d reje af for vinden. Han bestilte en skildring af episoden hos den femtenårige H. N. Elingius, der måske selv var med som skibsdreng.
Sig-naturen 11. N. Elingius von l 11ensburg kan tydes i
den retning ( DRM). Mange handelsskibe blev i
begyndelsen af 1800 årene armeret med kanoner,
skibsportrætterne viser kanonløb, der stikker frem
fra skydehuller i den forhøjede skanseklædning. I

de engelske havne og hvor på havene engelske
orlogsskibe traf danske skibe, blev dissse opbragt
og erklæret for at være lovlige priser. Skipper og
mandskab blev taget til fange og interneret i den
engelske prison.
For handelsflåden blev krigsudbruddet i 1807 et
lammende slag, og i alt 1400 dansk-norske skibe
F.pi~orlt•11 1801 mnl briggen Lougen vc·d Sr. Thomas. (;ouad,e af C. C. Parnemann . lletrgrn, 1:
Briggm l .ougm/<:ommrmd: 11/ Ct1pl: Litul: J essen, angrehel under St. Thomas n.(2"' fll,l!/lskt Fregaller. JU III eftu em
skarp (,iwomule/1111des ilde tilredt.e at .Jnrlnd, 1m1w u . D ele
forifaldm dm 3dze Mar{y 1801. Sig neret: t~i.:11el n.f C. C.

--4

Pamemann. Lys mill: 41,!i X (i5,5 cm. Handels- og
S..,farts,nusect på Kronborg.
Episorle11 var d af d e samm ens1..,d, der foreko m
mellem dans ke og e11gels ke orlogsskibe indt'n krige11
blev e rklæret, og Da11 mark officielt var blevet involVt'rt'I i Napoleonskrigene på Napolt-011s side.
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Barks kib V ir: /',:ri, af Flensborg prøver a t und gå e t c np;clsk
orlogsskib. Tt>gn ing i pen og vandfarve af C. H . H citma n11.
Bc-tegnet : /)i" f'l'rlt von Fle11.Sb111g, gt}iiltrl oori CPT Ham Blad/.
Sip;ncrc t: C. N. 1-Jeitmann 1814. L ys111å l: '.H,:>X :>2 cm. Na 1iona l111 useets 3. afd . ( Da us k Folkt>rn11sc11rn).
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8t'sætningen fra en d ans k kapers lup Victoria border d en
erobre<le
russ iskt'.
ga liol
Aurora. T egning i pen og
vandfarve en grisaille, kun
flagene er fai-vdag le. Bt'.lt'gnet: Forestilling af dm ru.ui.1·ke
Galiot Aurora, _fart af Captn li.
Wessel taget, den llde October
1812, ud af en engelsk Corwoi - i
1)kning - tre M il~ S.S. W .fra
C isser, af K aper-farer I . Goue,·t::,
med Ka/1eren. Victoria. Signeret:
Tegnet T E. Lønning. Lysmål :
44,8 X 5 8,5 cm. Bornholms
Must:um , Rmmt'..

D et engelske krigsfanges kib
(prison s kib) Bahama i C ha tha n1. Tt>gni11g i pt:11 og va11dfa rve a fN . H . Riisc. Betegnt'.I:
Forestilling af Fange Skibet Bahma. Sig neJ"el: N. H. Rii,e /813.
Lysmå l: M X 21,."I c111.
Svt'.nrlhorg M11st'11 m - Søfartssamlingerne i Troense.

blev konfiskeret under krigen. Ingen danske skibe
sås mere på de faste farter. De Dansk-vestindiske
øer kunne ikke afsætte deres sukkerprodukter og
kunne ikke fa forsyninger hjemmefra. De danske
besiddelser i Indien blev besat af englænderne.
Værst gik det ud over Norge, broderlandet under
fællesmonarkiet indtil 1814. Store dele af den norske befolkning led direkte nød i å rene 1807-19,
fordi det ikke var muligt a t opretholde den bes~jling, der forsynede nordmændene med landbrugsprodukter i bytte fo r træ og j ern.
Men som altid, når få står sammen mod en
overmægtig fjende, så styrkedes samfølelsen og
kammeratskabet. D e store og små episoder, der til
søs havde varslet vor indblanding i Napoleonskrigene, eller som skete under disse, blev nu omsat i
billeder, d er skulle bestyrke høj og lav i solidariteten med hinanden og med fædrelandet.
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Tidens store kunstnere som C. A. Lorenlzen og
C. W. Eckersberg samt flådens officielle skildrer,
T. E. Lønning udførte forbillederne, som herefter
blev mangfoldiggjort i kobberstik. Disse blev
blandt andre udført afkaptajn ved Søetaten, F.M.
Dodl og Niels Truslew, kontorist i handdshusel
Ryberg. De mindre talenler omlegnede og kopierede disse skildringer, kolorerede dem med vandfarve og solgte d em til en bred kundekreds. En
m ellemstilling mellem Lønning og den anonym e
amatør indtog C. C. Parnemann, navigatør og
skibsportrætmaler og C. Butty, der var tegnelærer
Fregat /1111111 & Louisa af New York erobres af d a ns ke ka pere ud for K ron borg. Tegning i pen og akvan ·l af Caspa r Butty. 8 t" Lt·g1w l: Det Jnii.,dømle
Amerikansl.. Skib A1111a Lovisaji-11 New York. {81()_ S ig1wn·1: Tt"g1w1 af"C. Btll ty.
L ys rnå l: % X 51,2 cm . I Iandels- og Søl;irtsmuseet pii K ronborg .
D e11 vis it' <'pisoci t' la nd t sted sidst p~ :'.\ret 1808, mrn teksten og iirstallet
fort æller, a t a kvarellen n bkvct til efter p rise-d o mmen i j a n uar 1810.
Dommen gik ud på, al kaperb åden »Geugield« (I) arHelsi11gør 11 wd H a11s
Fred eriksen som ka ptaj11 fik tilkt'111Jt tleu ,u ue,·ika uskt· frt·gal A nna & /,ouise
som lovlig pris<'.
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Kaperbåden Juliane Marie af Hdsiugør undslipper efter et mislykkt'.l angrd, på en engelsk handelsbrig. Tt'.gning i p e11 og akvarel af.J. C . Krogh.
Bt'.legnet: Forestilling af CaperenJulliane Marie fra Hel.1·ingøer, under Comando af"
Captn . .J. Møller. Snm Aftenen d. 14. Oktober bemægliJ?le si.i: mi engelsk Coffa,·die
Brig, mm blev.formedelst Gallirmn 's Signaljaget paa Flugt af den engelske Cutter
Brig Flarner, og tillige nødsaget til at r,flerlarfe sig 7 mand ombord i Prisen, som blev
tagene til Krig.ifrmger, og.først løsgivene efter(··) Måneders Fangemkab. Signeret:
TeJ?net 11fj. C. Kmgh. Lysmål: 37,3 X 49,5 cm. Handels- og Søfarlsmused.

for kadetterne på Holmen. Med deres signaturer
finder vi adskillige af de mest yndede motiver, der
lod sig forbinde med tapperhed og en god dansk
indsats. Nævnt i kronologisk rækkefølge afbildede
de hændelser som:
Orlogsskibene, fregatten Najaden og briggen
Sarpen i kamp mod korsarer ved Tripolis 1797.
Orlogsfregatten Havfruen i kamp mod 3 engelske fregatter ved Gibraltar 1799.
Orlogsfregalten Freya i træfning med 4 engelske
fregatter i Nordsøen den 25. juli 1800.
Orlogshriggen Lougen~ der under St. Thomas
afslår angrebet af 2 engelske freg-alter 3. marts
1801.
Den engelske flåde passerer Kronborg- 1801, og
det derpå følgende Slaget på Reden.
Linieskibet Prins Christian Frederik i kamp ved
Sjællands Odde 1808, med flere.

Kapertiden
Ved krigens udbrud i 1807 måtte søfolk og matroser i tusindtal lægge op. Mange af dem fik hyre
Briggen Grev BernstorfTaf Åbenrå. ·1eg11ing i µe11 og blyant af.Jens Iversen.
Betegnet: Der Erick Graf Bernstor/von !1penmdP. Pre.wng /808. Signeret: Jens
h1er.w1. Lysmål: III/i X 23 cm. Abenrå Museum.
Som fangia i den e11gialske prison tegnede J ens Iversen dt'.I skih, han var
ombord på ved det opbringelsen af skibet. Det samme gjorde mange af
hans medfanger. Nogle tegnede situationen ved ovci-faldct, mens andn:
som.Jens Iversen uclførte et præsentationsbilledt'. afdc:-res gamle skib.
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Jagt Maria Frederica af Flensborg sial i lo positioner. Tegning i pen og vandfarve af
Hans Chr. Hansen. Iletegnet
Oie .Jagt Maria Friderica von
Flcnsburg Schij~ /-I. i . Lassen.
11/211. Signt'.n'.t: gezeidmel von
llans Chr. 1/ansen. 111211.
Lys mål: 45,2 x 64 cm. Schil~
faltrlsmust·um Fle11sburg. Se
afsnittet Skibsportrætmalerne Hansen og traditiom·11
omkring dem side 70.
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Kaperkutter j o/ianne af København. Tegning i pen og vandfarve af.Jarnh
Pe tersen. Betegnet: Kutternjo/ianne af Kiobenhavn Comands af Capt11 <:/irislian
(rettet til G11m ten) J. Hulm i Aarel 1813. Signeret: teg11et afJacob Petersen No 788.
1.ysmå l: 4 7 X fi l cm . Hanclt'ls- og Swfarlsrnust't'l på Krouhorg.
K111tt'rt'n hlt'v i 11113 k11h1 og udrnslt'I som kap1-r med '1. trq1umlig1· ka110111·r
af grosserer .Jacob llolm og skibsbygmester Ncymann. Dt'I l,1h ud på sit
første togt d . 23. sept. 1813 under ledelse af C hresten .J. llolm og med rn
besætning på 25 mand . Kape ren havde heldet med sig og tog fle re priser.
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Jagt Peder ClawertJ Minde af
Svendborg set i to pusitioue r.
Tegning i pen og vandfarvt' af
J. R. Hansen. Hetegnet: l'et,r
Clausens Minde af Svendborg,
fart af Capt. Jo/,armts UldaM,
1837. Signeret (t.v. ): Kiøbenhavn, (t.h.): J. R . Ha,uen.
Lysmål: 31 X 41 cm. Svendborg Museum/ Søfartssamlingcrne i Trncnsc. Se afsnittet
Skibsportrætmalcrne
Hansen og traditioneu omkring dem side 70.
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som roere på de flere hundrede kanonbåde, der
blev bygget af marinen, og som også blev stationeret i Norge. Andre fik kaperbrev, dvs. næringsbrev
som sørøver ifølge regeringens kaperreglement af
17. september 1807. Kapitalstærke kræmmere og
købmænd udrustede nu alle slags fartøjer, især
mindre som skonnerter,jagter og mange rofartøjer
med små kanoner og andet skyts. Bådene blev
bemandet med ligeså mange folk, de kunne rumme, og disse kapergaster havde så krav på hver

deres forudbestemte del af det eventuelle udbytte.
Kun en procentdel er bevaret af de mange
billeder af danske kaperskibe, der blev udført i
disse år. Men tallet er tilstrækkeligt stort til, at
man klart kan udskille to typer: det almindelige
repræsentative skibsportræt og så situa tionsbilledet. Dette sidste er ofte bestilt afde heldige kapere,
for at de i årene fremover kunne prale af deres
bedrift.
Skipperen og skibsportrætmalcrenjacob Petersen flyttede fra Flensborg til København og blev
den 19. november 1807 styrmand på kaperbåden
Selskabet, en ganske lille båd på godt to tons, men
udstyret med en kanon og 13 mands besætning.
Den 9. december fik Petersen selv kaperbrev og i
februar 1808 står han som reder og fører af båden.
Han og hans mandskab havde dog ikke heldet
med sig, og Petersen genoptog sin gamle færdighed som skibstegner for at skaffe familien underhold.
Det tidligste bevarede kaperbillede med Jacob
Petersens signatur er den farvelagte tegning fra
1808 af briggen Harmonie nedrigget og omdannet
til kaperskonnert (HsM). Briggen var blevet malet
sort og forsynet med et dæksbatteri på 12 kanoner.
Mellem 20 og 30 hoveder med blanke, sorte lak39

En fortæ lling i In· sa111hørenck h ill,·clt'r on1 ka pns komwr l , l1nlide1 af
Fh·nburg, d e ns sejr og 1u·d" rlai.; d en 15.juli 111011. T eg ne t i pe n og vand far ,,,,
og fortalt a f c l h<·sæ1nings nwdlt·111, Asmus I l<-1111ings1·11 I 1<-e. I la n hl"v sd v
tag<'I til fang,· og sad i f<•n, :ir i ,frn ,·ngd s ke prison . 1-lrnningsC'n- l lrr følg,·r
en æ lclgamnw l li,rta·lle tradi t ion lllt'cl tils) 1wlacknck m rnmloru· grntagd s t·r, der førcr frC'm til ,1<-11 s kæ lm e, som til hmanc og hcskn<'nu· ,·ni vil
indt r.rllt':
J. K fl /ltrm A ,-e1lidewfFf,,11sbo1:f{ ud.rei lrr d. !5Juf v / f/()fl om i\lm;e.e111·11 U. 7 tew 1, 1

af,1//l/.
'.2. Kaptw1 il restides lngrr m engdJÅ / 'akel ind fil .lfa11/la11rll ri. /.'i .Ju{I' /808
Formiddag kl. li Tq;nel af All/-/.
3. Kapam Am tides lageJ og besættes af m n1,11,efsk Sch/0/1 ,, 11111 /h ig Rorali11
./ømule 22 stk. 32 p. Co1111111wder 0111 Ejiermirlrla.e.en hl. J Te,11,11el nj All/I.
Lysmå l: 21 X 11'>,'i .-m. Schilfah rt~muse11m Fknsburg.

hatte ses over den forhøjede skanseklædning som
et repræsentativt udvalg af den 46 mand stort'
besætning. Skibet viste sig dog hurtigt at være for
tungt at manøvrere med og for dyrt at holde i
søen. I mange tilfælde havde de helt små kaperfar~jer mere held med sig end de større skibe til at
40

indhente den ~jendtligt> prise og undslippe, når
fjender! viste sig at være for stærk.
På Abenrå Museum er en farvelagt usigncrct
tegning af kaperskibet Arestides, der var hjcmmt'hørende i Flensborg. Det blev portrætteret i 1808
den 13.juni, da det hentede ammunition i Fredericia. Kaperen må have fortsat nordpå, for en måned senere opererer den omkring Marstrand, og
da går det galt. Kapergasten Asmus HenningscnHee kom i engelsk fangenskab, hvor han sad i 1em
år. Under opholdet i prisonen eller senere tegnede
han i tre billeder beretningen om den dag, der
begyndte så godt for Arestides og dens besætning,
men endte så dårligt.
En af de kækkeste tegninger af et dansk kaperoverfald viser fire sprydstag~joller, der i Sundet ud

De jonge Richard som prise ved Bornholm. Denne
aktion ses på en usigneret akvarel på Abenrå
Museum.
Et og andet kaperbillede viser sig at fortælle en
sørgelig historie, når man læser den fyldige undertekst. Der er historien om kaperbåden.Juliane Marie af Helsingør, der den 14. oktober 1810 bemægtigede sig en engelsk koffardibrig, men da der kom
et engelsk orlogsfart~j til hjælp, måtte man flygte
og efterlade 7 mand ombord i prisen. Disse blev
taget som krigsfanger, og efter deres beretning
blev begivenheden tegnet af J. C. Krogh. På de
overfyldte engelske krigsfangeskibe sad de uheldige kaperfolk sammen med tilfangetagne menige
og civile skibsbesætninger, frysende og sultende i
uhumske omgivelser. Vi kender navnetJens Chr.
Krogh. I eftersommeren 1807 var han understyrmand på briggen De tre Brødre, da skibet blev
opbragt i Kanalen af en engelsk kaper. Krogh er
en af de danske, der kom ti.J. at sidde længst tid i
prisonen. Gennem 7 år førte han dag for dag
journal ombord på de skiftende fangeskibe, han
blev anbragt på, først ved Plymouth, fra 1812 ved
Chatham. Også fangeskibene gjorde Krogh billeder af; og det samme gjorde adskillige af hans
medfanger. A. H. Ri ise, der vistnok var fra Svendborg, var ingen tegnekunstens mester, men også
han skildrede prisonskibet Bahama, der lå ud for
Chatham. Han tegnede lig-eledes den situation,
ved hvilken han blev taget til fange (soM). Det
gjorde også den senere skipper, Jens Iversen fra
Ab~nrå, der var ombord på briggen Grev Bernstorff
af Abenrå, som i 1807 blev opbragt af englændernf' og ført ind ti l Plymouth.
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for Kronborg erobrer fregatten Anna Lovisa af New
York den 21. august 1809. Bulty er mester for delte
billede. Efter den mere almene undertekst dr~jcr
det sig ikke om et bestillingsarhf'jde, men om en
vare til salg for et publikum, for hvem de større
kapereventyr var det store samtaleemne.
Et regulært bestillingsarbt'jde var derimod Jacob Petersens portræt af kaperkutteren Johanne af
København, tegnet i 1813. Ombord på det enmastede fartøj med to kanoner ses 14· mand, de lleste
med h~je, sorte hatte. De er tydeligt karakteriserede, men det er svært at afgøre, hvem der er kaptajnen, C. J. H olm. Fremstillingen er en illustration
til en kaperkaptajns ord, at han ikke havde en
»besætning« han havde »kammerater«. Johanne
tog den 25. oktober 1813 den hollandske galease
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Jacob Petersen,
skibsportrætmaler gennem et halvt århundrede
Vi har ingen mulighed for at danne os et indtryk af
.Jacob Petersens samlede produktion, men alt ty<l<'r på , at ha11 efter 1807, hvor han var kommet fra
Flensborg til København, har haft portrætteringen ar skibe som sin lcvev~j . Der h a r været stor
efterspørgsel på billeder af kaperskibe og deres
mandskaber, men desuden er Petersen også bk·vet
hedt om at portrættere skibe, som ikke men· var
ti I.
Portrættet ar Ostindiefareren Bekkeskov ( 11sM)
ser ved første øjekast ud til at være et repræsentativt kaptajnsbillede bestilt af capt. Glcmentz, da
skibet afgik til Ostindien 1805. Men ude i horisonten ser vi den engclskt' orlogskutter lndefatigable,
cler opbragte skibet, da det led havari ved Plymouth 1808. Capt. Clementz har med denne
fremstilling dels fået et billede af Bckkeskov, som
det tog- sig bedst ud , dels lægges der op til situatiolH' ll , da skibet og dets besætning blev opbragt af
det rngelske orlogsskib. Tidligt i Jacob Petersens
produktion ligger også hans skildring af Asiatisk
Kompagnis Ostindiefarer Juliane Marie i brand i
den Bengalske Bugt (ttsM). Begivenheden fandt
sted i august l 796, og Petersen må efter samtidige
li,rlæg have udført sin akvarel før 1810.
Der er til denne oversigt registreret o. 265 skibsportrætter signeret afJacob Petersen, hertil kommer et antal usignerede akvareller, som må tilskrives ham . Det er en mangfoldighed af fart~jstyper,
der passerer revy i den lange række ar Petersens
12

skibsportrætter. Alle tænkelige hovedtyper og varianter af disse, som man kunne møde i danske
farvande mdlem 1800 og 1850, finder vi repræsenterede. Billederne fortæller eftertiden, hvordan en
hukkertgalease og et smakskib så ud, og hvad der
karakteriserede disse tomastede fartøjt>r i forhold
ti l hovedtyperne en galease og en kuf: Men ser vi
på forekomsten af skibstypernc, så er den ikke
repræsentativ for sammensætningen a( landets
handdsUådc, som vi kend<"r den fra de officielle
skibslister. De store skibstyper er i høj grad overrepræsenterede. Af det registrerede materiale viser
87 portrætter en brig og de 60 er fregat- eller
barkskibe. Der er 31 skonnerter, 28 cnmastede
fartøjer Uagter og slupper), 21 galeaser og 7 skonnertbrig-ger. Herudover har vi billeder af orlogsskibe og dampskibe samt søstykker med nere,
tildcls unavngivne skibe. Ganske vist fordr~jes
oversigten af en tresindstyve portrætter af store
skibstyper fra Amt'rika og det øvrige udland, men
all igevel får vi ikke et statistisk rt'µræsentativt
billede. Der er meget få jagtski ppere fra København, der har bestilt et portræt af'deres skib, og det
var jagterne, der hrr var flest al: Adskillige jagtskippere i provinsen lod derimod deres skib male
under et besøg i København.
Briggen, som Petersen blev bestilt til at gengive
så mange gange, var 1800 årenes nye skibstype,
som blev sat ind i de lange farter til Middelhavet
saml ti l Sydamerika, hvor danskt> købmandsrede-

Brig S111a a f Ålborg. T egning i
og va11clfaivc a f'.) ac:ob Pr1r1srn . Br tt>g 1H"t: B,i,~gm S ara
C:0111lrue1el a{Skih.1~Yl/lllt51tr r:.
I~ llmme.i m. b1:~t >1 A11« /836 i
.ftbo~I/- Sig11ne t: ltl!,11,t ajj Pe))('Il

tmm. Lysmå l: 45,2 X (i0.5
<·111. I (andels - og Søfarts m11sr r t på Kro11borg.
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Kuf /ldvm/urr af Dragør. T rgning i prn og va ndfarvr afJ acob Pett·rsl'II, udfrirt 11tl. IB'.H
og IH4'.l. B<"fc•g1w1: K11JJ;,11ld1,ent11re a.f Dra,f!,Øe. tilhøre O,f!, .fart
afHam 0. Rmdrr.,r11. Signatur:
Tt.t!JUI
a.f Jacob Petusm.
Lysmå l: +G, 7 x 5G,G nu.
Harnfrls- og Søfartsmusrcl
på Kro nborg.

re søgte at konkurrere med Hamborg om kaflehandelen. Briggen havde to fuldriggede master
mod fregatskibets tre. Det kræve<lt' derfor en mindre besætning end luldskibet. Det var en fartøjstype, der imødekom de krav om et hurtigt, vdsejlendc og lastedygtigt skib, som de mange købmandsredere måtte sti11e for at fa et overskud ud af farten.
Som søfartens vilkår bedredes op mo<l 1840,
blev der i København og i mange danske provinsbyer bygget adskillige brigger. Brig Sara blev efter
tegning skibsbygmester Bonnesen i København
bygget i Al borg 1836. Bonncscn bestilte portræltet
af skibet, som Petersen udførte efter konstruktionstegningerne og anbragte på baggrund af fortet Trekroner og en tåget silhouct af Købc nhavn
(HsM). Sara skulle som det første skib fra J\lhorg
sættes i fart på Vestindien og Sydamerika. Brig
Bornfwlm af Rønne blev bygget i Rønne 1840 som
det dengang største skib på øen. To forskellige
akvareller af dette skib udførte Petersen i 1816,
begge med Gibraltar som baggrund.
Den skibsbygmester, reder eller skipper, der
havde andel i en speciel maritim begivenhed, havde bygget det største skib til sin by, ført det første i
en eksotisk fart eller udlørl en ny konslruktion,
han havde en ekstra tilskyndelse til at hestille cl
portræt af »sit« skib.
Af Danmarks første fyrskib, der i 1819 blev
bygget på Holms Plads og udlagt på Læsø Trinde!, udførte Jacob Petersen to akvareller, hvoraf
den ene blev bestilt affyrskipper J. Hein, der hørte
hjemme i Dragør, men som levede (og døde 1837)
på fyrskibet. På tegningen står Hein henne agter
med høj hat og halsbind, mens fem besætnings-

af

me9lcmmer s tår ude i forsk ibct (DRM).
Arhundredets største nyskabelse var dampskibet. Jacob Petersens ældste dampskibshilkde viser Danmarks første dampskib, hjulskibet
Caledonia byggt>t i G lasgow 1815 og iudkøht 1819 til
ruten København-Kiel. Teksten på billedet, d er
endnu er i famiJieu llærentzens eje, lyder:

Dampskibet Caledoniaført af Capt. B. Bærentzen 1824.
Bærcntzen havde tidligere faet et skibsportræt udført af Petersen, det var et situationsbillcde fra
1817, hvor han som fører af smakskibet Fortuna af
København så sig omringet af is ved indløbet til
den Finske Bugt (ttsM). Bærcntzcn må have følt

0

Brig Robert af Newcastlc. Tegning i pen og vamlfarvt- af.Jacob Petersen.
Betegnet: Rrig Robert qfNewcastle Captain Ricltard Amwur. Signeret: Draw11 by
J Petersen, Lo1ulor1. Lysmål: 48,5 X 59,5 nn. Privateje.
Signaturen på dette billede f<11tæller utvt'lydigt, at.Jacob Petersen opholdt
sig i London og årstalld må ligge omkring 1840.
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overgangen til damp som en lettelse, men mange
var en smule bange for dampskibene, der gik frem
uafhængige af vinden. For post- og passagerruterne var det nu muligt at sejle efter en fartplan.
Det første danskbyggede dampskib, hjulskibet
Frederik Vi tegnede Petersen set i Kielerfjorden i
1838 (Mus. Kiel), og som oliemaleri gengav han
det i 1845 set ud for Stevns Klint (P&Tmus.)
Også hjulskibene Dronning Maria og Christian VIII
(begge HSM) blev portrætterede afJacob Petersen.
I 1847 blev den første danske jernbane åbnet.
Det var strækningen Roskilde-København. Petersen tegnede den klodset udseende skonnertgaliot
Unde Bil(y afGoolc, der i 1840'erne gik i stykgodsfart på København, og som også bragte de første
engelskbyggede damplokomotiver hertil.
Hovedparten af Jacob Petersens kunder var
skibsførerne. D eres navn anføres i underteksten
efter skibsnavnet. At det også normalt var skipperen, der bestilte billedet til sig selv, viser sig ved, at
det er de nævnte skipperes efterkommere, der står
som giver eller sælger, når billedet overgår til en
offentlig samling. Disse »kaptajnsbilleder« er næsten uden undtagelse akvareller. De helt store
skibe er set fra så lang afstand, al man højst ser det
øverste af kapt;-ijnen, kendetegnet ved hans opholdssted agter, den høje hat og den søkikkert, h an
ofte holder for øjet. På de m ellemstore skibe kan
flere af besætningens medlemmer skelnes. Der
kan være folk på ræerne, som er ved at sætte sejl
eller tage dem ind. Ikke sjældent anbringes på
disse, gerne tomastede skibe, en staflagefigur, der
er karakteristisk for Jacob Petersen. Det er en
matros iført hvide bukser og blå tr~jc. Han står på
1G

rælingen med hånden i røstet, eller han er netop
ved at gå til tops. I enkelte tilfælde optræder han
som lodhiver. På de enmastede fartøjer, der er set
endnu nærmere på, har Petersen ofte udnyttet
muligheden for i store træk af karakterisere skipperen og hans fåtallige besætning, hvis det var et
fartøj og folk, han kendte.
Flere af.Jacob Petersens skipperkunder lod ham
udføre flere billeder af det samme skib, og de søgte
ham, når de fik et nyt skib at føre. Bærentzen er
Privat Ostindiefarer, fregat BekkeJkuv af København. Tegning i pen og
vandfarve af Jacob Petersen. Betegnet: Den Danske apparlf Ostindiefaltrer
Fregatskihet Bekkeskov fart af P. J Clement;;. 1805.6.7. Signeret: legr,el af.J.
Petersen. Lysmål: 44 X fil,5 cm. Handels- og Søfartsmuscct på Kronborg.
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Topsejlskonnert St. Thomas af
Købeuhavu ve<l Gihrallar set
i to positioner. 'I~gning i pen
og vandfarve af Jacob Petersen. Betegnet: St. Tltomas af
Kiøbertlwvnfard af Caj,ln N. Simonsen Jylle 1836. Signeret:
Te_gnet af J Petersen. Lysmål:
45,5 X 61,5 cm. Privateje.

St. Thomas var en meget hurtiglst'jlende frugtfarer .-Jet af
Chr. Broberg & Søn. Skipper
Simonst".n Jyllr gik nNI mrcl
skibet på en r~jse fra M essina
til russisk havn o . 1838. Ililledet er siden gået i arv i familien, men har altid hængt i
samme hjem i Dragør.
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FrcgaL Julian, Mari, i brand i den IJengals ke Bug L Teg11i11g i prn og
vandfarve af.Jacob Petersen. Betegnet: Skibet Juliane Mnrif comift af <:npt"
Madsen 1796 August .· .· .· S.B.: : 02. Sig11f"rc·1: '/egn, / af.fncob P,tmm. I .ysmå l: 46,5 X GI cm. Ha11<lcls- og SøfarlsmusC't't på Kronborg.

Jagt l.ouise af København.
T egning i pen og va11<lfarw af
Niels Da11if'I Niclsrn, Trocnl>t'. Beteg net: Jagun Louise af
Kjubenhnun fart 0;/Skipper I I . P.
Gm,mul~aard 1843. Sig11e ret:
le,f!,1Ut af Niels Daniel Niel.ren
1843. Lysmål: 45,5 cm X 64
nn. Privateje.
D('nnc fremstilling liggn så
tæt opad Jarnh l'f' tC'rsrns
sam tidigt' akvareller, at der
må have være t en forbiu<lelse
mellem de Lo skihsportra-1111,dt·rc.

nævnt, men der var andre navne som Anho]m, J
P. G. Hjorth og R. H. Knudsen. Kunderne kom
også fra provinsen som Fr. C lausen fra Åbenrå,
der lod sit skih, hramsf'jlgaleasen fa:Xperiment portrættere i 1823 og kom igen i 1829 med sit nye skib,
briggen Thora af København.
På Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg er
to ensartede fremstillinger af briggen Henriette Sophie, de er begge fra 1843. Den ene er en akvarel og
har følgende tekst: Briggen Henriette Sophie af KiøbenhaJJn ført af Captn 1. F Møller. Den er skænk<'t

museet af den nævnte kaptajn Møllers datterdatter. Den anden er et oliemaleri kun med skibsnavnet anført og testamenteret museet af rederen,
grosserer Halkiers sønnesøn. 11842 havde Halkicr
købt skibet på auktion, og det blev malet i to
positioner med Kronborg om styrbord, da briggen i 1843 vendte hjem fra Sydamerika på sin
første rejse for Halkier og ført af Møller. Tilsyneladende er bil1ederne ens, men på kaptajnens billede ses skibet på nærmere hold og han selv med høj
hat er gengivet i nærmest hel figur. På rederens
maleri, der har været dyrere, fordi det var et
oliemaleri, ses i alt ni personer i halvfigur under
arbejde på dækket. Halkier har besti1t et præsentationsbillede, der samtidig skildrer skibet som
arbejdsplads og arbejdsredskab.
Mange af de skippere, der bestilte skibsportrætter hos Jacob Petersen, var også redere, fordi d e
selv ejede deres skib, el1er havde en part i det.
Derimod var der fa købmandsredere i København, der bestilte portrætter af deres skibe. Grosserer Peter Heering var vel den eneste, der besti lte
Petersen til at afma]e sine skibe, efterhånden som
de blev bygget. Rækken begynd te med skonnerten
Arnold fra 1833 og fortsatte med briggen Thorvald,
skonnerten Skjold og briggen Frode. Hver akvarel
er, som det er karakteristisk for et rederbillede,
kun forsynet med skibets typebetegnelse og navn.
Heerings sam1ede flåde på iem skibe portrætterede Petersen foran Kronborg på el oliemaleri fra
184·1. Det skete i en ramme, som han brugte Ocre
gange. Han ka]dte den »Øresund«, selv om betegnelsen Helsingør red ville have været en mere
rammende betegnelse.
49
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Eckersberg og Jacob Petersen

Brarnsrjlskoruwrt A/1enrader
Paket af /\hr11rå. 'lc~gning i
pt:n og go11achr/akvarel af
Julius Prommel. Iletegnet:
Skonnerten Apenrader= Paekt'.t, hyggt'l afSkibsbyggt'mt'ster T. A. Andersen. 1840.
Signeret: Prommcl 1840. Lysmål: 50 X 63 cm.
Privateje.
Her har Eckersbergs elev og
medarbt'j<frr Julius l'riimmel
udfurt t:t traditionelt skibsportræt, betegnet som e t
skibsbygmesterbillede.
Prommcl interesserede sig
stærkt for skibskonstruktion
og blev i denne forbindelse
bekendt med skil>sbygmester
T. A. Andersen i Åbenrå, for
hvem han portrætterede nybygningen Apenrader Paket i
1840. Året efter kopierede Jacob Petersen billedet. Vi genkender de Eckersberg'ske
rullrnde hølger, som også.Ja1·'.>b Petersen havde gjort til
sine.

En ar den mantime kulturhistories klicheer er
historien om et gensidigt lærerforhold mellem
Eckersberg og Jacob Petersen. Det er Ph. Weilbach, der i sin første udgave af Dansk Kunstnerlcxikon 1877-78 sætter en mundtlig overlevering
på tryk i sin biografi over Jacob Petersen: ... »der
fortælles, at Eckersbcrg, da han (omtrent 1820)
begyndte at lægge sig for alvor efter Sømaleriet,
søgte hjælp hos Petersen om Skibenes Bygning,
Rigning m.m. og saa til Gjengæld lærte denne at
bruge Penslen med større frihed og navnlig gjengive Vandet på en anden og mere levende måde«.
I sin bog om Eckersberg beretter Emil Hannover om Eckersberg, også uden at angive sin kilde:21 »Overalt, hvor der var Lejlighed, satte han
sig ind i Skibsvæsenet: Der var ikke mindre end tre
forskellige Mænd, der kaldte sig hans Læremestre
deri. Den ældste var Bombebøssens Stifter, Kommandør i Søetaten Peder Norden Sølling, den
anden var Kaptajn Thorsøe, den tredie Skibsrører
og senere Maler Jakob Petersen. Men han var
desuden kendt med en halv snes Baadebyggere og
lige så mange Søofficerer, og paa Værfterne gik
han ud og ind, som han ville.« Det var kommandør Sølling, der i 1819 gav Eckersberg den første
introduktion til orlogsflådens områder, Gammelholm og Nyholm. Sølling har efterladt sig en nydelig tegning, der blev stukket i kobber, af den af
ham opfundne norske lodsbåd, men han synes
aldrig at have portrætteret skibe for andre. Kap-

tajn Thorsø er skibsfører Hans Peter Thorsøe, der
førte skibe for grosserer.Jacob Holm til Middelhavet og Vestindien og var en betroet mand inden for
firmaet på Christianshavn. Eckersberg noterer i
sin dagbog for 2. august 1828: »Tour til Christianshavn, besaae Thorsøes egen Skoncrt«. Denne
formulering far kun mening, når den ses i forbindelse med Eckersbergs hyppige besøg hos sin meget gode ven, skibsbygmester Peter Jørgensen, d er
byggede skibe på Holms Plads. Jacob Holm havde selv i 1828 skonnerten Ludvig under bygning.
Thorsøe har været tilsynsførende under bygningen af skibet. Han tegnede 1829 et portræt af
Ludvig ved indsejling til Napoli, og dedicerede det
til Ludvig Holm, Jacob Holms næstældste søn.
Thorsøe portrætterede med mellemrum og til sin
død 1842 skibe for Jacob Holm. Han var en dygtig
og kunstnerisk begavet prospekttegner og skibsportrættør, hvis arbt>Jder er på højde med Jacob
Petersens.
Eckersbergs kollegiale snak med Thorsøe og
Petersen om skibstyper, deres rigning og konstruktion, må have været uformel og foregået, når de
færdedes i havnen og mødtes ved maritime begivenheder som søsætninger etc. Sin teoretiske viden har Eckersberg faet fra flådens konstruktionskammer, hvorfra man lånte ham alle de konstruktions- og rigningstegninger, han måtte ønske.
Derimod er der sikkert en del sandhed bag
traditionen om, at Eckersberg lærte Jacob Peter51

sen at male bølger. Ser vi på Petersens tegning og storm. Den 30. september besøgte Eckersberg
farvelægning af søen, så fremviser hans skibspor- capt. Petersen og 5. oktober gengældte Petersen
trætter før og efler o. 1823 en hetydclig k>rskel. besøget. Ud fra .Jacob Petersens produktion kan
Indtil 1823 farvelægger han søen på en meget
Brig Tre /)nmer a f København ud for St. Thomas. Teg ning i pen og vandfarkarakteristisk måde, som han har overtaget fra det vc
af H. P. Thorsc-,e. Bctegnct: llri.~_i:ert Tre Damn. Sig11t'ret: Ter;11,1 njH. P
foregående århundrf'des marirn-·maJeri. Mellem Tlumøe 1842. Lysmål: '.l9 X 51,5 cm. l'rivatt·je.
ski bet og beskueren er vandet mørkere og ofte Haus Peter ThorSl'lt' d yrkt·de sine kunst11i-1 iskc intcrt'sSt'f' og var en god
hl'kl'nrll af Eckcrsberg, sam1jdii.:- med a l hall var skibsfoffr og betroet
mere oprørt med små toppede bølger, end det er mand
hos Jacob l lolm , hvis skibe især s1:j lede pii Dansk Vestindien og
bag skibet, hvor det fortoner sig spejlblankt og Sydamr-rika. H erfra tcgncdr Tl1orsøe adskilligc prospek1r1·, d et ældste
kendte, da han var femten år. I lan tt'gnedc portra-tlt'r afl lo lms 11 y1· skil,c
lyst. Fra o. 1824 viser Petersen som på akvarellen og gav dem til .Jacoh Holm og hans fam ilie, n år det var aktuelt, nw<l t'll
af kuf Adventure af Dragør en bølgetegning, der dcdikatio11 Lil det familitmt'd lt'rn, s kibet h lt·v opkaldt efter. Thorsøes skibsportrættt'r var ikke kaptajnshillt·dnog hellt'r ikkt· l.,t:tcg ned<' som sttdanne.
ligger på et kunstnerisk højt plan.Jacob Petersens Når billedet af Tu Damer ejes af en rftt'rkommcr af H.C. Rønne, dt'r lørte
fra 1844 og forliste med d et i 1B46, skyldes dl't, at familien la ng t
senere, a lmindelige sø er rullende, undertiden li- skibt't
senere fik billedet foræret. Såda1111e sekund,.r.rt' kaptajnsbill t·dt'r forekomgesom »uldne« bølger. De genfindes også på ad- mer ikke sjæl<lt'11I.
skillige af.Eckersbergs marinebilleder. Eckersbcrg
var utrolig interesseret i bølgernes bevægelser og
deres afhængighed af vind og strøm. Han offentliggjorde sine betragtninger om bølgernes bevægelser i et appendix til Linearperspcktiven, som
han udgav i 1841. Linearperspektivf'n er, meget
kort fortalt, den gamle lære fra orlogsmarinens
skibsfremstillinger, at skibe ligesom andre motiver
ses i en given afstan<l og fra en vis højde.
I året 1831 og de følgende år havde Eckrrsberg
en række dokumenterede møder med Jacob Petersen. Den 1'1·. august 1831 gav Eck<:>rsberg til »søkaptajn Petersen« et søstykke, som han havde
arbejdet på fra 24. august til 15. september. M otivet var »adskillige Kjøbma ndsskibe, som krydse
med alle Sejl, fortil en dansk orlogsbrig«, og
Eckersberg slutter: »han ville ogsaa male et Stykke til mig«. Den 23. januar opfyldte Pet<'rsen sin
del af aftalen, og Eckersbcrg modtog et maleri
fore~o; tillende en amerikansk fregat, der lænser i en

Tegn ing i p<·n og akvarel,
ulii-tegnct, men kc-,I,[ unckr
titlt'11: Fregallt11 Rola i kanalm
1841 og rilskn·vct N. C. 1\1. E
Dahl. Er 11f <'li tidligere ejer
str111plet: C. I'. l·.'r!..mbn.e.
Hladrts mål: 4-9,4 X '.l 1,5 011 .
llandt·ls- og Søfartsm11st·1·L
på Kronborg.
Tcgningtn Pr Lydeligt e t øv,·1si-sstykkc ind en l,,r Eekc-rs1.,ergs skole og t"ll gli1111n1d1·
illustrat io n til , hvmdan en
skihs11·g11i11g sku lle udfc-,n·s
indenfor datidens mari11cmaleri.
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Amerika nsk orlogsfregat Constitution. Tt'guiug i pt·11 og vautl farvt· a fjarn h
Pete rsen. Bcteg11et: ll.S'f: Fre1 Cmulitutimz. Signeret: Tef!.nel a.f.f l 'flersm.
1845. Lysmå l: !il X 611 <"m . Privateje.
S kildringen a l'd t' tn· skiht' i storm er ud vik let a f motivet: fregat , der lænser
for en slorm ..Jarnb Pete rsen udviklede denne variant under sit samarbejde
med Eckcrsbcrg 1831-32 og ha n gentog motivet med mellemrum.

det næsten aflæses, hvilkr t pædagogisk form ål disse besøg havd e, og Eekersberg-s g-ave, el maleri
med mange skibe, som krydser med mange s<=:jl,
må bekræfte, at Eckersberg ~r begynd t a t undervise Petersen i marinemaleriets grundregler, hvordan man afbilder fl ere skibe på samme søstykke,
og h vorledes man uanset vinden må placere fartøj erne afvekslende og alligevel få sat alle st>jl rigtigt i
forhold til vindretningen. Pf' tersens gaw Lil g n1gæld: Fregatten , der kommer frem i en storm
båret af de fa sejl, man har turdet sætte, viser, a t
Petersen har fulgt med i <lf'n interna tionale udvikling inden for det repræsenta tive skibsportræl.
Dette billede er ikke bevaret, men Petersen gentog
det i et oliemaleri fra 1832-:n af brig Buchanan af

:i I

Sko1111t'rlhrig Crm afÅbenrå.
T"gning i p,·n og vandfar-vP af
Johan I lcinrich Jessen. Betegnet: J. li. j e.sse11 _fec. 2/8
1826. L ysmål: 19 X 23 cm.
l'rivatPj<·.
Skippt'1·e11.Joha11 Hei11r. Jt'ssen var søn af maleren .Jes
J.--~s.-n i ,\ henrii, rnalt·rt'n F.ckersbergs første læremester.
Måske ha r j t'ssen visl sine
skihshillt'der til El"knsh,· rg.
lian ha r haft lc:jlig hcd til det,
når han , som Eekersberg
skriver i sin dag bog, besøgte
ham adskillig,· iir i træk eft,·r
1827, niir han lii med sit skib i
København.

(.

Brig Da,mroirke af Fåborg set i
to posiLiuuc::r. Tt'gning i pen,
gouaclu· og akvarel af Wilh.
A. Knippel. Iletegnet: Briggen
Dannevirkefart afCapt. N. Mogensm. Signeret: W A. Knippel
11154. I.ysmål: 57 X 74 cm.
Fåborg
kulturhistorisk"
Museer.
Malermester Knippel i Fåborg blev udlært som svt'.n<l i
Køht'nhavn. Han var allrrrde, da han i III'.-!'.-! forlod byen,
en rutineret skibsportrætmaler, tydeligt påvirket afJacoh
Pt'lt'rSt'n, måske også andre
indenfor Eekersbergs kreds.
N. C. M. E Dahl, der hjalp
Eckersht'rg på dennes ældre
dage med at tegne skibenes
rig, var født i Faaborg og en
god bekendt af famil ien
Knippel.
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Sunderland_:n Dette skib er vist i tre positioner,
men hovedmotivet er fregatten, der i en storm,
næsten båret på bølgetoppene, stryger diagonalt
frem i billedet.
Ud fra Jacob Petersens bevarede arb~jder at
dømme, er det fra 1832, at Petersen afbilder Oere
skibe sammen. Det er akvarellen af fregatten
Eliza-Ann af Boston, der afbildes i Sundet syd for
Kronborg sammen med 1cm andre skibe og i
forgrunden et rofartøj, der bærer dette årstal.
I 1833 besøgte Eckersberg igen Petersen både
den 21. januar og d. 3. marts. Også her kan vi
næsten gætte, hvad besøgene gjaldt. Proft'-,;sor
Eckersberg skulle forberede den årlige offentlige
udstilling af kunstværker på Charlottenborg, og
hertil indbød hanjacoh Petersen, der fik tre malerier udstillet under navnet Petersen. Som i daglig
omtale anførte Eckersberg til kataloget ikke fornavnet, så det er Petersen slet og ret, der udstiller:

184. En amerikansk Fregat, som lændser i eu
tiltagende Storm og giver Signal ti l flere bagefter følgende Skibe.
185. To danske Fregatter, som for rebede Stormseil lægge bi i en Storm med svær Soegang og
signalere mc:<l hinanden.
186. To danske Fregatter, som bjergt> Bramst'ilene i en tiltagende Kuling.
Det første billede kan være det samme, som Petersen havde givet Eckcrsbcrg året i forvt>jen. Maleriet afde to danske fregatter i storm blev købt til den
Kongelige Malerisamling.
Ec:kcrsbcrgs kontakt<'r til Jac.oh PetC'rsf'n havde
som formål at opmuntre ham til at forsøge sig som
marinemaler. Vi ved ikke, om Petersen selv for
alvor havde ambitioner i den retning. Efter udstillingen udførte han i 1834-35 adskillige oliemalerier med flere skibe, altså søstykker snarer<" end
skibsportrætter. Igen omkring 1844- 45 malede
han adski ll ige mariner også efter gamle skitser.
Det kunne tyde på, at han ville samle billeder til
en udstilling, men han kom ikke mere til at udstille offentligt. Efter hans død blev i 1855 udstillet
»En dansk Fregat under Sejl«, der tilhørte kong
Frederik den Syvende. Jacob Petersens senere
oliemalerier er noget mere stive end i 1830'erne,
da han stod på sit kunstneriske højdepunkt. Den
nye maner med at lade skibet gå for vinden diagonalt frem i billedet fik Petersen dog stor nytte af at
gentage på sine skibsportrætter med j ævne mellemrum. Senest Petersen brugte denne præsentation af skibet, var på akvarellen af bark Hioma af
Dagø fra 1854, hans seneste kendte arbejde udført, da han var 80 år gammel.
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Danske skibsportrætmalere
I de norske søfartsbyer, hvorfra der i sidste halvdel
af 1700 årene havde været en blomstrende søfart,
havde man i lighed med befolkningen omkring
Flensborg tidligt haft interesse for skibsportrættet
som genre, og i norske samlinger er bevaret overordentlig mange skibsportrætter fra. den tidlige
periode. Efter krigen bosatte de fortrælfelige d a nske skibsportrætmalere H. P. C. Dahm og C.C.
Parnemann sig i Drammen og Langesund, hvor
de fortsalle deres kunstneriske virksomhed. Af
vestkystens søfartsbyer var i Trondhjem et fc)r
skibstegnere gunstigt miljø, der opfostrede den
fine prospekt- og skibsportrættør .J. F. L. Dreier,
der o. 1800 flyttede til Bergen, mens Jacob Stabel
og M. F. Dalager fortsat virkede i byen.
Da Englænderkrigen var ovre, Norge var mistet
og Danmark gået statsbankerot, satte en landbrugskrise ind fra 1818. Oet var en af de hårdeste
kriser i dansk historie, og den varede til 1838. Det
var i denne periode, at .Jacob Petersen havde forbindelse med C. W. Eckersberg, ligesom H. P. Trcmastrl galiot Christian Gottlieb ar Ål>t'nrå set i to pos itio ner wd indsejThorsøe havde det. Udover disse to skibsportræt- ling i Suncfrt. Oliemaleri afJes J essen. Bt'lt"gn ct og signeret pi\ ctiki-l på
bags iden: Dieser Scltiff Christian Guulieb/Ca/1t: /Ians lfinrirh Kue/i , C:emahlt
malere var der i København tolderen C. Hamme- 1792 d. 7. Miirtz von/.J,s.Jmen ill Apmrade. Lys m å l: .'i(i,5 X 73,5 1·111. Schlcslew, der dog hovedsagelig portrætterede Kryd- wig-llolstrin. Landcsmusi-u111, Schloss Gouor(
stoldvæsenets fartøjer. Toldvæsenet synes at være
den eneste eta t, d er har haft en skibsportrættør
I Helsingør virkede fra o. 1837 C. C lausen som
inden for sine egne rækker. I en kort periode,
skibsportrætmalcr;
han efterlignede Jacob Peter1837- 38, opholdt I. R. Hansen sig- i København,
hvor han fik udført adskillige akvareller afskibe, før sen uden at have dennes talent. Petersen inspirerehan rejste til Altona og vistnok videre til New York. de flere, således fik malersvenden W. A. Knippel
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.J agt lngeburg af Flt·nshorg.
Trg11i11g i J.)\:11 ug vanclfarvc af
.)aroh Hiiuger. Betegnet: J)ie
Jagt /11,f!,ebu~I!, IJ(Jn Flensburf! .1!,,Jiihrl von Schiffer I lmu· N. Striib,l. Sig1wrd: (t.v.) f!U:.,irlmet
von .Jacob Jri1ttger, ( t.h.) A .1825
im ju(v Mo11at. I .ysmål: 40 X
:,:, 1·111. Schiffiih rtsm 11s1·um
Flcnsburg.
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Kryclstoldvæscncts samlcdt'
flårk 1828. Skibsnavnrne er
angivet under det eukeltt· fartøj. Teg11i11g i pt'n og gouac.:hdakvarrl afC. I lammclev.
Betegnet: Dm .formtdt K1yd1Esl..adrtl Laaland. Siel/a,u/, jylland, F )'tm, La11gtla11d. Undtr
1l11fa1stl af Premierlil'lllmnnl og
Krydsi1irp,rtn1r /)ic/1111a1111 R af
I) og/). Tilegnet og sig11t'n·1:
Det liei Ko11gelige Genemf 'li,/dAammer ug CummrrrP C:11ll~f!,i11111
urulmlanigsl Li!Pgnet nfC. /lam
melew const. K 1.1·<lstoldbel)e11/
1828. Bladets mål: -1 '.l,2 x fil ,3
c.:m. Toldmust't't.
Såvidt vides t'r 'foldetaten
rlt'n t'nt'str a f de danske etater, der har kunnet llt'ull· t'n
skibsportrælmalt'r inrlcn for
siut' t'gut' ansattcs række1.

en impuls, som han skulle arbejde videre med som
malermester i Faaborg. Knippels første kendte
skibsportræt af galeasen /lnne Margrethe af Dragør
har tydeligt.Jacob Petersens arbejder som forbillede. Hans søn E. N . Knippel, dc,·uvL:r-Lug malerforretningen i Faaborg, fortsatte også faderens speciale med skibsportrætlerne. 1 'froense arbejdede
en styrmand Niels Daniel Nielsen med at tegne
skibe fra o. 1832. Også han lå tæt op ad Jacob
Petersen. Hans akvarel afjagten Lovise af København fra 1843 ligner Petersens samtidige arb~jder
til forveksling. Der må have været tale om et
periodisk samarbejde eller et lærer-elev forhold.
I Slesvig havde Altona den største skibsfart,
men interessen lor skibsportræ ttet synes at have
været størst i Nordslesvig. Fra Abenrå og Sønderborg stammer vore to ældste signerede og betegnede kaptajnsportrætter, udført af maleren Jes
Jessen og af skipperen Peter Neydig. Landsdelens
første centrum for skibsportrætkunsten kom til at
ligge i Flensborg. Jacob Bottger tegnede sit første
bevarede skibsportræt i 1806. Fra 1818 udlørte H.
C. Hansen skibsakvareller, i de første år meget lig
Jacob Bottgers. Fra 1826 kom B. H. Hansen til.
Disse to sidstnævnte fik oparbejdet en rutine og en
kundekreds som skibsportrætmalere, men i
1830'erne flyttede begge til Altona, hvor de i hver
sin karakteristiske stil arbejdede til o. 1850 og
årene derefter. T Flensborg blev de som skibsportrættører afløst af E. J. Weedermann, der, før han
slog sig ned som skibsbygmester, portrætterede
skibe i ret stor udstrækning.
I Altona var styrmanden på det kgl. vagtskib
på Elben, N. N. Truclsen begyndt at fremsti1le
0

skibsportrætter i begyndelsen af 1830'erne. Med
de begyndende bedre tider voksede interessen fiw
skibsportrættet og B. H. Hansen og.Jacob B6ttger
flyttede til byen. Nis Trueisen oplærte sin søn i
genren og navnet Trueisen læses på et meget stort
antal skibsportrætter til op i l890'erne.
Så godt som alle de nævnte arhejdede kun i
akvarel. Det store malerværksted, der i Altona
specialiserede sig i oliemalede skihsportrætter, var
halvbrødrene L. Petersen og P. Holm, der signerede deres arbejder således fra 1855- 1870, hvorefter
Lor. Petersens søn Heinr. Petersen overtog forretningen sammen med Holm.
Nogle få danske skippere lod i 1820'erne og
30'erne deres skibe portrættere af H . v. Mindcn i
Kiel. Langt større efterspørgsel blev d er fra
1850'erne på akvareller og oliebilleder fra H. Reimers værksted i samme by.
Omkring 1830-40 var der adskillige skibshygmestre, der interesserede sig for skibsportrætter.
E. P Bonnesen og P. Jørgensen i København, T.
A. Andersen i J\henrå og Lars N. Møller i Øxenbjcrg ved Svendborg bestilte portrætter af de skibe, de byggede eller konstruerede, men de synes
ikke selv at have forsøgt sig i genren. Det gjorde
imidlertid som før nævnt E. J. Weedermann i
Flensborg, og mon ikkeJacob Bc>ttger i Flensborg
skal regnes med her. H. H. Hauschildt i Sønderborg tegnede måske kun det ene portræt til sig
selv, der er bevaret, mens Hans Lind Hansen i
Skibshusene ved Odense synes at have været en
rutineret skibsportrættør, inspireret af'Jacob Petersen, at dømme efter kun to kendte arbejder.
I løbet af 1840'erne steg priserne på de danske
0

59

landbrugsvarer og hermed bedredes skibsfarten
alment. Bornholm fik i 1840'erne sin store skibstegner, skibsfører Jørgen Peter Olsen, der til sin
død 1869 afbildede stort set alle de skibe, der hørte
hjemme i Rønne foruden adskillige andre. I nspireret af Olsen og af den interesse for skibsportrættet, han havde vakt, var der skippere som Thor P.
Clausen og andre, der lejlighedsvis og i mindre
omfang tegnede skibe. En renæssance for skjbsmalcriet skabte Michael Hansen i Neksø, der portrætterede skibe fra 1915 og op i 1950'erne.
I Marstal betød en opblomstring af skibsfarten,
at adskillige amatører havde forqeneste ved at
portrættere skibe, fra 1850'erne I. M. Bc>ye, fra
1870'ernc H. C. Madsen og H. Bager. Disse og
adskillige andre inspirerede byens kendteste
skibsportrætmalcr H. A. Hansen, der udførte sit
første skibsportræt i 1865, men som fra 1915 til
1945 virkede som professionel skibsportrættør.
l de øs~jyske havnebyer fik man efter gammel
sædvane portrætteret sine skibe i Altona eller i
København, men omkring 1850 og i årenc- herefter
nedsatle enkelte sig som professionelle skibsportrættører. I Horsens var det malermester A. T.
Woldbye og ved Limfjorden .J. KJysner. Klysner
portrætterede skibe helt tiJ 1881. Sonning i Randers, der virkede omkring 1845-50, ved vi ikke
noget om. l Aarhus tegnede den tidligere skibsfører A. Nisted skibsportrælter. Han fortsatte til o.
1900, men alle hans arbejder efter 1873 er usigncrede og udatC'rede. Nisted kom fra Aalborg. Her
begyndte den senere marinemaler V Arnesen en
produktion af skibsportrætter 1878-80. Hans seneste billeder er klart inspirerede af Nisteds stærkt
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blå vand og sorte skriftfelt med tekst i hvidt.
I Flensborg afbildede den danskfødte, tidligere
sømand, malermester Julius Gregersen skibe fra
1889 til 1950. For mange sønder:jyskc skippere
portrætterede han motorgaleaser og andre mindre
fartøjer.
I København virkede fra o. 1870- 75 tre skibsportrætmalere, der alle udførte deres skibsbil1edP.r
i olie. J. T. Locher kom fra Flensborg, hvor han
stadig havde sine forbindelser og portrætterede
skibe for handelshuset Brodersen. Locher malede
udelukkende s~jlskibe. Da han døde 43 år gammel
nytårsdag 1869, måtte sønnen, den senere marinemaler Carl I ,ocher, færdiggøre og signere faderens
sidste bestillinger.
Carl Olsen, der var uddannet som maler og
selvlært som skibsportrættør malede et stort antal
dampskibe. Den mere kræsne kunde fik sit skib
portrætteret af Carl Bille, der kendte skibenes
rigning og konstruktion fra den tid, han sejlede
som sejlmager og som herefter havde modtaget
nogen undervisning af Eckersbcrgs elev N. C. M.
F. Dahl. Bille søgte at modernisere skibsportrættet
ved at anbringe skibet i et fortællende miUø. Et
godt eksempel er hans portræt ai'jagten Urban af
Svaneke malet ud for Gudhjem 1860. J. Locher og
C. Olsen søgte at gøre det samme. Locher malede
et afBroderscns barkskibe i Flensborg fjord, og C.
Olsen afbildede dampskibene Flora og Zampa i
den maleriske Kalvestrøm ud for Petersværft. Af:.
løseren for Locher og Olsen blev J. Dahl, en styrmand, der gik i land og nedsatte sig som »marinemaler«. Han portrætterede skibe for en både geografisk og socialt set meget bred kundekreds. Dahl

Flåde af seks galioter og galeaser tilhfiri-ndi- n•dt•ri-11 J. P.dap, Rendsborg,
1835. Tegning i pen og vandfarve af ) kinrir h von Mindi-n . Bt·Li-g11i-L u11<lcr
hverl r.11kelt skib, nævnt fra venstre: Stad/ Rendsburg/ l)omth,a 1J11n llmdrhurg/
.fnhanna THm Re1ulsburg/Grii1ilwnt von Rendjburg/ Naiade 110n Rendsb11rg/ P/1011ig
von Rendsburg. Signeret: ge<:,eichn,t 11./1.1,. Minden. Navigalur in Kiel 1835.
Lysmål: 11 X 72, 7 cm. Handels- og Søfartsmusect på Kronhnrg.
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Jagt Urban af Svaneke ud for Gudhjem. Oliemaleri afCarl Bille. Hetegnet:
Jait,en Urban afSvaneke Caj,t. L. H. Lund. Signeret: Carl Bille 11160. Lys mål: 63
X 95 cm. Bornholms Museum, Rønne.
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Billedet skal efter lraditiouen være en forlovelsesgave fra købmand Lund,
der ejede og førte Urban, til Olivia O lsen i Gudhjt'.m. Maleren ladt'.r Lund
ombord i Urban stævne mod Gudhjem for at besøge sin kæreste.

En af d et flensborgskc købmamJsrederi
Broderse11s
Vc•stindirfan·n· l11lwr ind i
Flensborg fjord . Oli<'maleri
afJens Thiclscn Lochcr. Sig11rn·1: jws Loc/1er /8(li.
l.ysrnål: !i'.l X Il! cm. Schif~
fahrtsmuseum Flcnsburg.

var leveringsdygtig i akvareller, lakerede akvarel- mange søfartsintcrcssen'de blandt den ældre geler og oliebilleder. Alle hans arbejder var betegne- neration, er kendt fra søfartstidskriftet Vikingen.
de og traditionelt opfaltede portrælter af s~jl- og B1adets redaktør G. Bærentzen, lagde i 1930'ernc
dampskibe, oftest set ved Kronborg eller ved at og 40'erne stor vægt på at introducere disse malere. Gennem denne kontaktflade kom de alle i
runde Skagen.
Når de københavnske redere skulle have por- større eller mindre målestok til at virke som skibstrætteret deres skibe, så søgte de marinemalere portrætmalcre. Det var Joh. Koch, Qvistodf,
som Blache, Baagøe, Mølsted, Drachmann og C. Schøsler-Pedersen og Frants Landt.
F. Sørensen. Man må føle med de kunstnere, der
Som vist foran i denne bog annonceredeJohan
skulle udføre den umulige opgave at afbilde et Koch selv i Vikingen efter bestillinger på marinerederis flåde i et havnebassin eller ud for inds~jlin- malerier med skibe og af situationer til søs. Et
gen til en havn. Så var det lettere at portrættere et eksempel er nævnt fra Bergen i 1820'rne. Ellers
enkelt skib på en passende baggrund, hvis man
ikke som C. Baagøc i 1860 bevidst udførte et helt
Hjulskibel Zamf>a af K11br11hav11 srt 11d for l'el<'rwærfr i Sydsjælland.
traditionelt kaptc1:_jnsbillede af s/s Fox.
Ubetegnt't olirmalt-ri af Carl Olsen. S igneret: C. Olsen 1856. Lysmål: 57,5 X
En særlig gruppe marinemalere, som aldrig vil 84 cm. Handds- og Smartsmusect på Kronborg.
iå en plads i kunsthistorien, men som har glædet Har tilh1-1rt rederen I I. P. l'rior. Som et ka rakteris tisk rederbillede er <let
ubctcgnct, men ved hjæ lp afen malerisk kulisst har bestillc--rc--11 s11g1 at få en
så LilLaleude fremsLilliug af skilwt som muligt.
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Skom1t-rlh1 ig A~l!O af KHht"nhavn. O(i('makri afJ T.
Locher. Sig11nt'l: J Locl1ff/f8fj(i. Lysmål: 49 X 7:i
cm. Priva te je.

fr1

Jrns T hiclsen Lochn, fod1 i Flrnsbrni:( og for 1il drn
st'nt'rr 111a1i11t'malcr Carl I .od11·r, dmk 11\ t.irsdag
1869 kun 43 år ga111111t·l.

Topsejlskonnert Øme11 af Assens set i to position.-r.
Oliemaleri af Carl Loeher. Signeret: (t.v.} C. Locher,
(Lh.) KjHbenlwvn J8(i9. Lysmål: '19,'.~ X 7J,5 cm.
l'rivall'.je.

Marinemaleren Carl Lo<·her, c.-n af rir ælrls1e skagensmalere, udførte 18 år gammel nogle s kibs portrætter hdt i siu uylig af<lø<le faders slil. S,111<lsy11ligvis opfyldt!' han hl'r fadt'rt'ns sidslt' lws1illi11gt'r.

65

har annoncen, såvidt det kan oplyses, ikke i Danmark været brugt til at formidle kontakten mellem
skibsportrættøren og hans kunde.
Skibsportrætmaleren fik i nyere tid, indtil denne udgiftspost blev shajfet af de fleste værfter og
rederier, til opgave ud fra tegningerne til et planlagt
skib at udføre en »artist's impression« af skibet, der
blev skildret i søe, I luklt færdigt. Qvistorff fortalte i
et interview til Vikingen i 1948 om denne side af en
skibsportrætmalers virke:« Det sker jo, at el rederi
bestiller et maleri af en ny båd, der skal bygges. Så
far jeg en tegning op, og tre dage efter ser man den
for fuldt drøn over Atlanten«.
Det karakteristiske skibsportræt blev leveret på
bestilling, men mange blev udført på spekulation,
det vil sige uden forudgående aftale. Denne sidste
fremgangsmåde brugte den tidligere skibstømrer
Otto Stoltenberg, der bosatte sig i Kalundborg og
fra 1943 til op i 1970'eme portrætterede skibe i
tusindvis i kul og blyant. Stoltenberg tegnede det
skib, der lagde til i havnen, fik billedet indrammet
og håbede så, at nogen ombord ville købe det.
I stil med de gamle kadrejermalere virkede indtil
fomylig også Søren Brunoc, der ved siden af sine
ordrer fra rederierne portrætterede flådens fartøjer.
Med særlig tilladelse færdedes Brunoe ombord på
skibene med sine skitc;;er, og her modtog han bestillinger fra officerer og menige, der gerne ville have et
billede af deres skib.
En anden af vor tids skibsportrætmalere er A.
Skottenborg Frederiksen. Hans produktion er overvejende portrætter af historiske skibe, der udføres
efter bestilling. Omhyggelige studier ligger bag de
færdige arb~jder.
GG

'fopsi;jlskonncrt Ida af Nyborg ml. 1870-80. Tegning i penogvamJfarvi-afN. E. Frantzen. Bet1"g1wt:
Ida Nyborg/Captain Rasmussen. Siguert'l: N. Frantzm.
Bladi-ts mål: 49,5 X 75 cm. Nyhorg Museum.
Niels Eukarius Frautzi-n (f: 1819) var skipper i Nyborg, men lagdi- op og virkede som sk il,sportrætmalcr fra o. 1870 til op i 1880'crnc. Bilkdi-r n bevaret af
stort set hele Nyborgs indregistrl'ri-de sej lskibsflåde
på o. 25 fartøjer, <fr fleste gengivet i akvarel. Også
skibe luemml'lmrende i andre proviusliavne har han

{f' '.:· ;ffi ..,f
I.

I

tegnet eller mall"t. Frantzen daterer aldrig sine billeder, men Ol" kan omtrentligt tidsbestemmes ud fra
kaptajn ens tjenestetid på di-t pågældende skib . Når
Frantzen på eu meget karakteristisk mådi- anfører
skibeL~ og skipperens navn i kapitæler midt i billcdfeltr.t nt"dcrst, må ha11 vært' hlrvct inspireret vt:d al
se på skibsportrælli-r udført afnord mandeu A. I .ind
i London og af A. D. Tcupkcn i Amsterdam. Frantzen selv fik ingen efterlignrrl', han var blandt de
sidste i en epokr.

/.

;

J agt Larmntir1e Emilie af" Hasle ved indsejling til Oragør. Tegniug udført i
pen og vandfarve og lakeret afj. Dahl. Be teg11et: .f11glm "Laurentine Rmilie«
drtEglig 17 /,1,s/erfart afCapt. H. A. Strand 11/Nexøe, bygget i HtLrl, Jlaret 18(i1 fi,r
Kj11bmand A. Bierildsern Regning, Bygm,sterm S. P. Bedt afR.ø,me, Quart~nrumd.f
lllem afSvanike, var del far.rte hjemmehømuie Fartøi i fl11Sle, der har bifaul Norges,
England!· og Ruslands Kyster. Signert'l: ./- Oahl 1876 Kjøbtttlunm. Lys mål: 56 X
76 cm . Bornholms Museum, Rønne (Depon. fra rådhuset i Ha~li-).
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Skonnert Hemd1·J •
Marsta l. Ul,ctegnl'l teg11i11g i pen O"
sor tkrid1
H. /\. Ha11srn. Sig11t-rt·1: /J.1I.II. i'.125. ,L ys 111;'\ I: 5~
X fi'J cm. l'rival<'.j<'.
Billedt:l tegnet til skibets fø re r, h vis datter nu c-jc-r ci<'l. D ct ll'
porlra· I art-'11 Nl'w Fo1111clla11cls-fa1rr, dn går liir v i11dt·11, illustrcrrr i sjæld r n grnd ri,· 10 adj1· ktiv1·r, rier rntittl' lwf"t,,s 1il
den ,w fart, n e mlig v.'\di og koldt.
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I
Bramsi:jls konncrt Marstal af
Marstal 1873. Teg11iug i p e11
og gouac hdakvard af A . NisLt'cl. B<"tt'grwt: Mars/ni af

Mnrstal_fort afCapt.11.J /Ja11rm. Signeret: Æa,l110 2/2 73 Ni-

1/ed nr. 113. L ysmål : 1:1 X fil
n11.J1·ns Hansens S'-!fartsm ust'um , Marstal.
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Skihsportrætmalerne Hansen og traditionen
omkring dem
Et stort antal skihsportrætter i pen og vandfarve
fra o. 1825 til o. 1850 udgør en karakteristisk og ret
ensartet gruppe. De afbildede skibe er oflest mindre fartøjer som jagter og slupper. De hører hovedsagelig hjemme i Nordslesvig og på Fyn. Enkelte
er fra København og de østjyske havnebyer. Meget ofte er skibet set i to positioner og søen er
farvelagt stærkt blå med penselstrøg, der fra
1830'erne og 40'erne er mere eller mindre tungeformede. Under billedfeltet står teksten i kursiv
rigt forsiret med snørkler og kruseduller. Knapt
halvdelen af disse billeder er signerede. De andrt>
kan adskilles ved en signatur, hvoraf de tre af fire
har efternavnet Hansen.
Manden bag signaturen B. H. Hansen kom fra
Føhrogvar 15 år gammel, da han 1826 i Flensborg
udførte sit tidligste kendte skibsportræt og signerede det med sit fulde navn: Broder H. Hansen. Han
virkede i Flensborg som skibsportrætmaler, til
han i 1836 ses at være flyttet til Altona, hvor han i
folketællingen 1845 benævnes marinemaler. Med
hans signatur kendes 25 skihsportrætter i akvarel
og to i olie fra 1845 og 181-7. Den seneste datering
er 1851. Fremstillingerne har som baggrund gerne
Helgolands høje profil eller Kronborg, som Hansen aldrig selv synes have set. Slottet farves ~widt
og tårnene lader han ende i høje spir, indtil han
efterhånden bliver korrigeret. Foruden de signerede kendes et stort antal usignerede skibsbilleder,
alle med B. H. Hansens karakteristiske træk.
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Man kan næppe forestille sig, at drengen Broder Hansen alene slår sig ned i Flensborg og
begynder en professionel løbebane som skibsportrætmalcr. Det er fristende at knytte ham ved
familiebånd sammen med Hans Chr. Hansen, der
synes at have hørt hjemme i Flensborg, uden at
han kan findes i folketællingerne. H. C. Hansens
skibsportrætter, der alle er akvareller, minder meget om B. H. Hansens i anlæg, farveholdning
samt i udformningen af den nedenstående tekst. I
sine arb~jder fra 1820'erne farvelægger H. C.
Hansen søen med smalle penselstrøg, ganske som
vi finder det hos !lensborgeren .J. Bottger, indtil
han fra 1830'erne tegner bølger med karakteristiske tungeformede strøg. B. H. Hansens sø var
malet mere naturalistisk og mindre stereotypt. I
sit valg af landkending i baggrunden har H. C.
Hansen ingen foretrukne lokaliteter, han vælger
lige så gerne en lokal anløbsbro som de mere
kendte steder. Ligesom B. H. Hansen har H. C.
Hansen kun signeret et fåtal af de arbejder, der
kan tilskrives ham.
En tredje Hansen, der først senere i sit liv lader
sig identificere og stedfæste er I. R. Hansen. Som
sine navnefæller tegner han skibe i to positioner,
søen farvelægges i blå tunger, og under billedfeltet
står teksten i en forsiret kursiv. Fra årene 1837 og
38 kendes seks akvareller af små fynske sejlfartøjer, de fem hjemmehørende i Svendborg. 'lo af
disse og et portræt af et skib fra København er

Jagt De trende Brødre af'l'hurn
ud for Kronborg, set i to posiLiont'.r. Tt'.gning i pen og
vandfarve af B. H. Hansen.
Betegnet: De Trende lfredre af
Thurne SkiJ1J1erJ D. Ra.smussw.
lf/32. Signr.r.-,t: Tegnet a_f B. H.
Han.ren i "1enJlwrg. Lysmål: 44
X 64 cm. Svenclhorg Museum/Søfartssamlingernc i
Trot'.nse.
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Galease Haabet af Sønderho
sel i lo posiLioucr ud for
Fan0s syclkyst. Tegning i pen
og gouac he/akvarel af Jrs N.
O llesen. Hetegnet: llaabet (lj'
Sønderhoe Capt. Niels Sørensen.
Siguerel: Tegnet afjeJ N. Olle.1·e11: - Sø11derhoe 11148. 1.ysmål:
34,5 X 50 cm. Privatej e.

daterede Kiobenh01m 1837 og 1838_ Det betyder, at I
R. Hansen må have opholdt sig i hovedstaden i
hverl fald omkring årsskiftet. Hvis disse jagter
som så mange fynske småskibe sejlede til København med frugt og grønt, kan de alle seks være
afmalet her. De såkaldte pæreskuder lå i den indre

Jagt Prøven af Flensborg set i to positioner ud for Christiansens værft i
Flensborg. Tegning i pen og vandfarve, usigneret, men stedfæstet: vo11
Flen.{burg. Betegnet: .Ja.l(t l'riiven. ( :ebaut von Schi.Jfsbaum.eister Christianse11. 1844.
I.ysmål: 41 X 57 cm. Schiffahrtsmuseum Flensburg.
Desværre har mesteren for dette portræt afjagten Prøven undladt at sætle sil
navn under billedet. Han er en af de skibsportrælmalere, der efterlignede
B. H. Hansen, Ailoua, og vi får al vide, at han lmrer hjemm!' i Flensborg.
Hans værker gi,nkendi,s ved cli, små skråstreger, der går ned fra hverl
pennestrøg i bogstaverne.

havn ved Børsgraven, og her kan I. R. Hansen
have modtaget sine bestillinger. Ingen afbillederne har dog nogen bymæssig kulisse som fx Københavns tårne. Om I. R. Hansen har opholdt sig på
Fyn, ved vi ikke, men hans dateringer på billeder
fra 1839-40, fortæller, at han da opholdt sig i
Altona. Efter 1840 kendes ingen signerede billeder
af ham i Europa. Meget taler for, at I. Hansen,
som han senere ofte skrev sig, er udvandret til
USA, og at han er identisk med den I. Hansen,
der i New York o. 1850-60 udførte traditionelle
skibsportrætter i olie, og som ma1ede en tekst i
kursiv på et skriftfelt nederst på lærredet. 23
Imidlertid er der på museerne og i privateje et
antal akvareller af skibe hjemmehørende i Flensborg samt på Fyn og de sydfynske øer. I store
træk, det vil sige i opfattelsen af motivet, i farvelægningen af søen i tunger samt ved underskriften
i kursiv, minder de om I. R. Hansens, men man
kan skelne adskillige hænder, især i tegningen og
forsiringen af underskriften, der på mange er mindre ~kolet og ikke så konsekvent gennemført, som
de tre kunstnere Hansen gjorde det. Ingen af disse
akvareller er signerede.
Traditionen fra B. H. Hansen i Altona blev i
Sønderho på Fanø taget op afJes N. O llesen, hvis
signatur kendes fra tre rutineret udførte akvareller
af skibe hjemmehørende i Sønderho. De to bærer
foruden signatur og stedsangivelsen Sønderho også
årstallet 1848. På baggrund afSønderhos klitrækker og vindmøller er skibet afbildet i to positioner
og i fraktur gøres forneden rede for skib og skipper/reder, ja endog en medreder nævnes, som det
ofte er tilfældet på skibsportrætter fra Fanø.
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Situations- eller reportagebilleder
Bark Johan Brodenen af Flensborg i slorm ved Kap det Gode
Håb. Tegning i pen og vandfarve af M. T rueisen. Betegnet: Hark »Johann Brodersen«
Capitain J Boesen ved Cap
»Godt 1/aab« d. 15 Mr1rts lllfi8.
Signeret: M. '/ruelsm Gr. Fischerstr. Altona. Lysmål: 46,2
X 63 cm. Schilfahrtsmusrum
Flcnsburg.

De fleste situationsbilleder er i nær slægt med
votivbillederne i den katolske kirke, hvor den, der
har overlevet en faretruende situation eller et forlis, skænker et maleri af begivenheden til kirken.
Under den dramatiske fremstilling fortælles om
begivenheden og der rettes en tak til den hellige
jomfru for hendes indgriben. Stående med Jesusbarnet i favnen afbildes hun øverst i billedet.

Danske situationsskildringer er aldrig religiøse
og teksten er altid yderst nøgtern. Den eneste
kendte religiøse tekst under et dansk forlisbillede
læses under det sidste afde fem bi Ileder afmarstalskonnerten Flora)s forlis 1875, tegnet i 1905 afH. A.
Hansen og tekstet af styrmanden H . M. Sejer, der
ikke er i tvivl om, at det var Guds indgriben, der
var årsag til mandskabets frelse.
Et regulært mindebillede kendes kun i et enkelt
tilfælde. Det er matros H. H. Nielsen, der i 1859
hos M. Trueisen i Altona bestilte et »Minde over
Skibet Wohitofreden ( = Wohlzufrieden) af Hamburg,
sunken den 27de October 1823, paa 8° Længde og 59° og
25' Brede«. I forgrunden ses havaristen, hvorfra
mandskabet ror bort i skibsbåden. I baggrunden
til højre ses skibet før havariet.
Der blev bestilt mange situationshillcder, men
selv om langt de fleste skildrer storme og forlis,
kan vi dog møde andet end katastrofale hændelser. H. A. Hansen illustrerede i sin alderdom den
gamle historie om, hvorledes skipper Hansen på
galeasen Anne af Marstal fiskede en gallionsfigur
op i Nordsøen nytårsnat 1863.
Slup Familien's forlis. Tegning i pen og gouache/akvarel af II. P. C. Dahm.
Beteg11d: Sluppen Familien.fort af Captn L. J Bylow forliiser paae Læ.rne d. 11 &
15 apriil 1815. Signeret: Tegnet afH. P. C. Dahm 18Hi. Lysmål: 42,5 X 56,5 cm,
Svendborg Museum/S..,fartssamlingerne i Troense.
Sluppen, der sandsynligvis hørte l(jr.mme i en af de norske kystbyer, gik
som så mange andre fart11jer sin undergang i møde på Læsøes grunde. Den
overlevende capt. Bylow bestilte året efter en skildring af den dramatiske
hændelse hos Dahm, en af de lo danske skibsportrætmalcrc, der blev i
Norge efter rigernes adskilldse IBl4.
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Skonnertbrig Comel af Åbenrå ved de Kap
Verdiske øer. Tegning i pen og vandfarve af
Jens Styding. B<'t<"grwt: Den østlige Saltb<!Y
paa S(l{/ry/(l11det, dm 211. ./ll/y 111.'{f. Sigrwrt't:
'[egnet afJens Styding. Lys mål: 20 X 32 cm.
J\Le11rå Museu111.
Jens Styding, der ogsii tegnede traditionelle
skihsporlra:ller, skildrede dt'II 28. juli 183'.~ i
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en hel speciel anledning skonnertbrig Comet
liggcmfr f<,r ank<T i .-n bugt på e11 af de Kap
Verdiske 0er. Hroderen l't't(·r Stydi11g, lwrcrcn af Comet var død og blev begravet i
land. Her ser vi både begravelsen og det bagefter re.jstc kors. Akvan:lk11 skulk fortælle
famil ien, hvorelan alt var gå.-1 kff sig ug vise
sønnens og broderens sidste hvilt'stt'd.

Galt'aSt'II Ann, af Marstal fisk<·r e11 gallio11sfigur op i Nordsøen . Tegning i blyant og
oliekridt afH. J\. Hansen. Betegnet: Galease
»A1me« af Marstal, Skij1/1er Loren::. 1-lamenfisker en Galions.figur op i Nordsøm, Nytaarsiwl,
1863. Signeret: Hans A11dersen /Jarmn 88 '1/,,
Aar 1943. Lysmål: 41,5 X 54-,5 cm. Jens
Hansens Søfartsmusnun, Marstal.

Bill.-det blev sa111111t"n 111ed lle1·e andre bestilt
af billecl huggt'rt'n N. H. l'eders,·n, Marstal,
dc1· så de muligheder, der lå i at lade H. /\.
Hansen illustrere de bedste skipperhistorier
fra <1<"11 gamle s.-jlskilistid. Ttcgni11gerne indgik i l'ccll'rsl'ns samling, clt'r t'ftn lians død
blev erhvervet af .J ens Hanst'ns Søfart.~m11~m.
►
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Portrætter af hval- og robbefangerskibe

llvalfangerfregat Gronland af
Altona. Tegning i pen og
vandfarve af Peter P,·tt'rst'n.
Betegnet: (,'riinlrmd Comdr.
llans Erichs(m) Ao 1794. Signerel: Peter Petersen. Lysmål: 10
X 56,5 cm. SchiffahrtsmuSt'Um Flensburg.
El præsentaliousbillt'<lt! af
hvalfangerfregaltt'll
Griinla nd set på V('.j mod lshavet
sammen med en anden dansk
hvalfa11ger og yderst til højre i
billedet en svt'nsk. Ft>mten
mand ses på dækket af den
samlede besætning på 42.
Kommandør Erichsen, styrmanden og de to harpu11t'rt!r
var fra Rømø. Slupperne er
mærket med kommandørens
initialer 11.E. på de hvide ag1,·rspejle.

Visse farter mod fjerne mål var i særlig grad
omgivet af romantik og spænding og derfor også
foretrukne motiver for gengivelse i billeder. Den
samme interesse omfattede også de skibe, der deltog i farterne.
Den længste tradition for en sådan favorisering
afet søfartsmotiv havde hvalfangsten i Grønlandsfarten og senere den lidt mindre glorværdige robbefangst. Robber er egentlig en slags store sæler,
men ordet blev brugt alment om alle slags sæler.
Hvalfangsten begyndte kort før 1600. Hvalerne
holdt til ved Spitsbergen, som man, da øen blev
opdaget sammen med .Jan Mayen i 1595, troede
var landfast med Grønland. Derfor blev hvalerne
kaldt grønlandshvaler og farten for Grønlandsfarten, et udtryk, der holdt sig også efter, at man
havde fået bedre hold på geografien. I 1618 delte
England, Holland og Danmark fangstpladserne
på Spitsbergen, hvor hvalerne blev ~jældnere og
søgte bort fra land. Nu måtte skibene opsøge dem
mellem de store isflager. Grønlandsfarerne forlod
hjembyerne i april og søgte nordpå langs polarisens kant. Man havde to fangstområder. Enten
gik man til Spitsbergen og derfra ind i storisen,
eller man søgte ind i isen lidt nord for Jan Mayen
og drev med isen henimod Grønland. Grønlandsfarerne blev ikke frivilligt længere i isen end til
udgangen af august. Men ikke sjældent blev de
indesluttet af isen og tvunget afsted med denne i
konstant fare for at blive skruet ned. Sommetider

var fangsten god, men lige så til slog den fejl.
Mandskabet på hvalfangerflåderne, den engelske som den hollandske og hamborgske blev for en
stor del rekrutteret fra de danske Vesterhavsøer,
Rømø og Føhr. Også mange af skibsførerne, der
på hvalfangerne kaldtes kommandører, kom fra
disse øer. Fra selve det dansk-norske monarki var
hvalfangsten meget beskeden. Op imod 1750 blev
Grønlandsfarten genoptaget med øget styrke og
fra mange danske og norske byer blev udsendt
hvalfangerskibe. Flest kom fra byerne i Slesvig.
Størsteparten afhvalfangerne fra Vesterhavsøerne
sejlede stadig i skibe fra Hamborg og Holland,
hvor de havde en bedre hyre, større andel i udbyttet og en fastere ansættelse.
Hvalfangerskibene i isen, sejrrige i kampen
mod elementerne og de vældige dyr, inspirerede
hollandske og tyske kunstnere til en række oliemalerier, grafiske blade og kopier efter forlæg. 21
I 1777 forulykkede 14 fartøjer ud af en flåde på
omkring 200 hvalfangerskibe. De 7 hollandske og
7 hamborgske Grønlandsfarere blev lukket inde af
isen vest for Spitsbergen. Skibene drev med ismasserne sydover langs Grønlands østkyst, hvor de
efterhånden knustes og sank. 1-75 mennesker omkom, heraf adskillige danske kommandører, harpunerer og matroser.
Nu fik kunstnerne et nyt motiv at skildre i den
kendte ramme af is, hvaler og isbjørne. Og denne
gang var der ingen tale om menneskets beherskd79

se af na turen. Malerne udførte k}rbilledernc og
efter kopier i olie eller stukkC't i kobber t<>gnede
folket videre. 25 Endnu i 1820 tegnede N. 0. Hansen en Forestilting og AJhildning afde i det Grøndlandske I lav Forulykkede Skibe. Tegningen kom til Dansk
Folkemuseum fra en gård i Brøns på .Jyllan<ls
vestkyst ud for Rømø.
11789- 90 solgte Kgl. Grønlandske HaHdel næsten alle sine Grønlandsfarere til private købmænd i København, Flensborg, Bergen og Christianssand. Antallet af hvalfangerskibe i Holland
og Hamborg faldt dra~tisk gennem 1790'erne og
de danske hvalfangere tog hyre på Grønlandsfarerne i Flensborg, Altona og Gliickstadt.
Mange portrætter afhvalfangerskibe er bevaret
fra disse byer og fra Vcsterhavsøerne, de neste
usignerede. Portrættet fra 1794 af hvalfangerfregatten Grimland af Altona er signeret af Peter Petersen, der synes at have hørt ~jemme i Flensborg.
Det er et præsentationsstykke af skibet, der ses
under sejl på v~j nordpå, andre hvalfangerskibe er
foran og bag (sFL).
Ved et lykketræf er for året 1794 publiceret de
fuldstændige bemandingslister for to hvalfangerskibe, hvoraf Grimland er det ene. 26 Kommandør
Hans Erichsen var fra Rømø ligesom skibets styrmand, de to harpunerer og kokken var fra øen.
Jacob Petersen udførte i 1806 også et portræt af
Grimland (sFL). Det er tydeligt kopieret efter Peter
Petersens billede, selv det svenske hvalfangerskib
bag Granland er gentaget, og slupperne er stadig
mærket H. E. for Hans Erichsen, selv om .Jacob
Petersen ikke nævner ham, men skibets kommandør i 1806.Jep N. Schmidt.
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Forudcll hvalfangsten blC'v der rra f<>rskelligc
byer i Danmark drevC't <>n ret betydelig robbefangst i polarisen vest for.Jan Maycn. Denne trafik
var lige så gammel som hvalfangstrn. Elkrhånden som hvalerne blev stadig færr<> og trak længere væk, gik de gamle hvalfangere over til at fange
robber. Fik de en enkelt hval eller to, var det kun
heldigt.
Efter Englænderkrigen kom også Grønlandsfarten så småt igang igen. Fra Flensborg udgik
briggen Nayaden udrustet som hvalfanger på sit
første togt til lshavet i 1818. I 1823 og de rølgendc
23 år var kommandøren Nahrnen Paulsen fra
Føhr. Skibsportrætmaleren Broder H. Hansen
udførte i 1826 en akvarel af Nayaden i lshavct.
Skildringen må nærmest kaldes <'t anskuelsesbillede i hval- og robbefangst, for så heldig en fangstsituation indtraf ikke i virkeligheden, men den
kunne ses på mange af de gamle billeder. En
dræbt hval transporteres af C'n slup hen til skibet.
Bag delte slår en anden hval voldsomt med halen,
den har måske allcr<>de fået en harpun i sig. På
isen ligger sæler og hvalrosser. En slup komnwr
ind, harpuneren løfter sit våben over hovedet og
en robbe ligefrem løber ham i møde. Dette træk
tyder på, at kunstneren, d<>r var født p:t Føhr, me11
nu boede i Flensborg, nok havde hørt om disse
fangstture, men aldrig selv havde været med. Sælerne er meget sky dyr, som man måtte nærme sig
med stor forsigt ighC'd . Man dræbte dem ved at slå
dem i hovedet med en kølle, ikke med en harpun.
Selv om portrættet af Nayaden er tekstet som et
kaptajnsbillede, er det sandsynligvs ikke bestilt af
Nahmen Paulsen, der vel allerede i de første år

Brig i\'n_mdm al'Flc-nsborg 1111dn ln-:i l- og roh befangst ,wl
isi.111d cn. T egning i pt· n og
vaudfa rn' ar li . H . I la 11scn .
Br1eg11t·t: B1i.f! A'n_)·ndm run
Flmsbu~,: C'm111111de11r ,\ '. l'n11/,eu. 1826. Signen· t: gr::.eidmet 1'Hrorler H ( ...... ). Lys111H ,rn,5
X 72,5 c m . Akva relll'n t·r 111l: get hl'skadi~el men re~1a11n·rc l.

Sd1ill1tl1 rts nrnscum

Fh-11suurg.
H val-

og
roh hd :w~ncn
var eftl·r Kide1 frede;, dt'I lø rsll' o~ indti l IB29
det eneste s kib, der fra Flensho1g udg ik til ls ha\'t'l. Ko111111a11clort'11 Na hmcn l~11 dse11
frn Føh1· før tl' N ayndm i n å r.
SkihPt n afbi ldet i e t fangstsceneri, d l'r 111:1 kaldt's kom111a11dørcns 1mskt'dr11111. Der
k111111t' på d e n tid gå i\r iu wllcm , :it ma u ko m på s kudhold
N11J·111/m

af en hval.
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havde fået dækket sit behov for et sådan. Når der
er så relativt mange hval- og robbcfangerbilleder
bevaret, så skyldes det sikkert ikke alene emnets
popularitet, men også at de vellønnede og ansete
harpunerer og parthaverne blandt de talstærke
besætninger også bestilte billeder.
Indtil 1829 gik Nayaden til Ishavet som det eneste skib fra Flensborg, men i dette år kom barkskibet Perlen til. Dette skib portrætterede B. H . Hansen i 1829. Billedet ejes endnu afefterkommerne til
kommandør Johansen, der førte skibet. Det er et
præsentationsstykke uden lshavskulisse. Skibet
ses fra siden underv~js for en god vind. IO mand i
sorte hatte er på dækket. Skonnerten Ann & Biene
er motivet for det tredje skibsportræt, der kendes
med B. H. Hansens signatur fra dette år. Dette
skib specialiserede sig fra 1832 i fangst af hvalrosser. I 1833 kom Nayaden tilbage med 2600 sælskind
og spæk til 232 tønder tran, Perlen Iik 2900 sælskind og spæk til 281 tønder tran, og Ann & Biene
fik spæk til 21 tønder tran, 43 hvalrostænder, 25
hvalroshuder og 46 sælskind. D e senere kendte og
signerede portrætter af robbefangere er udført i
Altona. I 1838 tegnede Jacob Bottger brig Der
junge Martin af Flensborg med tre hvalfangerslupper over hver skibsside gejuhrt von Comand. Ladewig
Mejn auf der Reise von Altona naclz Grimland u(nd)
w)eiter. 27 Året efter portrætterede I. Hansen Der
junge Conrad af Hamborg i Is havet. 211 Det sidste
sejlskib, der i Danmark blev udsendt på hval- og
robbefangst, var fregat Tidfellzolt af Flensborg, som
i 1863 fra sit sidste togt kom }~jern med et ringe
udbytte af sæler og ingen hvaler. Af Tiruellzolt blev
fremstillet adskillige portrætter, usignerede og i H.
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Skonru:rthark Robert af Rønne
C. Hansen og B. H . Hansens stil.
på mhhdå.ngst i ls havet.
I begyndelsen af 1800 årene klarede d e danske Tegning i pen og vandfarve af
P. Olsen . Betegnet: Robert af
skibe sig godt inden for robbefangsten i forhold til J.RHnne
Ca/Jt N. Kure 1854.
de engelske og norske robbefangere og skibene fra Signeret: '/;gnet af.J. P. Olsen.
l: 46 X 67,2 cm. Ho rnHamborg og Bremen. M en danskerne blev påført Lysmå
holms Museum, Rønne.
en hård konkurrence efterhånden som de frem- H er skildres e n dag med god
mede anskaffede sig nye og kraftigere dampskibe. faugst. Sæli-rue ligger på isflagem e. Sluppem e i-r sa l i
Skibene fra de mindre byer faldt først fra. Fra vandet, hver bemandc-t med
København blev udsendt 2- 4 skibe om året indtil en styrmand, tre roere og en
harpuner. Fra i-11 slup, der
1860. Længst holdt man fast ved robbefangsten i har lagt til ved skibssiden,
la nges to sælbælge op , den
Gliickstadt, Flensborg og på Bornholm.29
tri-dji- i-r ved a t blive fastgjort
Robbefangsten på Bornholm er velillustreret af til hejseværket. Sælerne var
tidlig t om liirårel, he n
øens førende skibsportrætmaler Jørgen Peter Ol- fi-dest
på sommeren blev de magre
sen, der fra 1830'erne til sin død i 1869, men isæ r i og hurtige til a t løbe. Ma n
sæli-11 vt"d kølleslag og
1850'erne portrætterede en meget stor del af de dra-htt"
hofli-cle den, elvs. med el snit
skibe, der hørte hjemme i Rønne. Det var de frigj orde ma n bælgt>11 med
spæklaget fra dyret.
mange robbefangere, der oftest blev portrætterede. De største, barkskibene Thetis, Frederikke Louise
og Frederik den Syvende blev afbildet mange gange, af
hver af dem er kendt 3- 1· portrætter udført af.J. P.
Olsen. Også de mindre robbefangere blev der
bestilt billeder af Olsen udførte billedC'rne om
vinteren, når skibene lå hjemme i havnen i Rønne.
Han havde selv været på robbefangst ved Spitsbergen j 1838, så han kendte ved selvsyn til forholdene. Men kun i enkelte tilfælde afbilder han
robbefangeren i Ishavet eller under fangsten. Når
det sker, ser vi enten Jan Mayens eller Spitsbergens høje toppe eller isranden som kulisse. Kun i
skildringen af barkentinen Robert under robbefangst gengives så mange detaljer, at portrættet
må bygge på en beretning givet afen, der var med
ved den gode fangst (nMR). J. P Olsen udførte i
1867 også et portræt af dampbarken Thomas Roys af
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Tremastet dampskonnert Fox
af København i isfyldt farvand. O liemaleri afCarl Baagøe. Betegnet: Fox, farl af
Capl. T. Sødring. Signeret i selve billedfeltet nederst t.h.:
Carl Baagøe 1860. Lysmål:
43,8 X 68,5 cm. Haudds- og
Søfartsmuseet på Kronborg.

Fox er her skildret lige efter, at
den var ovt'rgåt'l fra engelsk
til dansk eje. Den er stadig
udrustet som robbcfangt'r,
som det havde været i 1859.
Under dansk flag korn skibet
til at tjene som kryolitskih,
der bragte kryolit fra bruddet
ved lviglul Lil København .

Rohht'fangt'rt'n, brig Alplia af
Neksø St't i to positionrr under Spitsbergen . Tegning i
pen og vandfarve afJ. P. 01S<'n . lktegnl't: Al/Jlta af Nexø,
Capt.J. P. Dam. 1855. Signeret: Tegnet a(J. P. Olst'n. Lysmål: 47 X 69 cm. Bornholms
Must'um, Rønne.
EL rt'præsenlativt billede af
rn robbefang<'r for fulde sej l
med sine ialt syv sl11ppt'r parat til at sætte i vandet, når
mandt'n i udkigstønden ser
sæler på isen. l'å Bornholm
holdt man længe fast ved mhbefangsten fra sej lskibe og cflt'r drn garnlt' fangstmetode.
Omkring 1860 måttt' man
dog give op. Andre nationers
sprcialhyggedc dampskibe
betød <'Il for hård konkurrt'11<'C og sælerne, der hlf'v ~jæld11ne, trak længere bort.

København, ført afCapt. Hammer (HsM). I 1865
blev Det danske Fiskeriselskab oprettet på kaptajn løjtnant 0. C. Hammers initiativ. Man anskaffede fem skibe, herimellem Thomar Roys for at
genoptage den nu ophørte fangst af hvaler og
sæler. Resultaterne var ringe, selv om skibet bemandedes med erfarne robbefangere fra Norge og
Bornholm. I 1870 blev virksomheden indstillet.

Også de amatører, der på Bornholm udførte
skibsportrætter, var præget afinteressen for robbefangsten. Den ene afCarl Boesens to kendte skibstegninger viser skonnertbrig Julius af Rønne i Tshavet, det er tegnet 1850 (BMR). Skibstømmermand N. Stibolt har med en skildring af barken
Frederik den Syvende under robbefangst givet os et af
de mere sjældne situationsbilleder.
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Kinafareren
Det sagnomspundne Kina var først for alvor ble- pagniets skibe og er sandsynligvis blevet udført til
vet åbnet for udlændinge fra det 17. århundrede. kompagniets direktion eller et medlem af denne.
Te, porcellæner og andre kinesiske varer var ble- Asiatisk Kompagnis Kinafart>r Cltistianshav11 ud for TalTt>ll~erget (?). Usigvet indført og forhandlet i landet, men førsl i 1730 ni:n:t oliemaleri tilskrevct C. W. Eckr.rsberg. Illændrammt>rnål: ::18,5 X 54
cm. Museet på Sønderborg Slot.
turde den danske stat sende el orlogsskib
Selv om dettf' va:rk er usigneret, skulle df'l ikke kunne betvivles, at ophavsCronprintz Christian til Canton med en erfaren hol- manden er C. W. Eckt>rsherg. Billedet er købt på auktion under betegnrlGalathea ud for Talkl~jergt>t, rni:11 skibet er ikke Galalhw, drt er identisk
landsk handelsmand Peter van Hurk som super- si:11
med Kinafareren Christian.rhavn, bl.a. som vi ser skiht:t trgnel i Taffclbaycn,
cargo. Turen log to år. Skibet kom hjem med en så vistnok afJacob Petersen o. 18271). Vi ser et skib konstnwrt>t i 1700 årene,
det var Chrisliarultmm. Det var en engt>lsk prise, som blev indkøhl år
rig ladning, at der det samme år blev skabt grund- og
1800. Vi ved ikke hvilken af C/irij/ianshavru Kinafartn, der er tænkt afbildrt.
lag for at etablere Del kgl. octroierede ( = privili- Riggrn r.r mere gammeldags end på billedet fra Tafli-lhayt>11. Maleriet kan
identisk med den Kinafarer, som Eckcrsbcrg i maj-:juni 1831 på
gerede) Asiatiske Compagni. Også den store være
bestilling makdt> til capl. Skibsted, cheffiir vagtskibet i Ørrsund.
mængde souvenirs og kinesisk kunstindustri, som 1). HSM. Afb. i Politikt"ns Danmarkshistorie hd. I(), s. 303.
Cronprintz Christian og de følgende Kinafarere
bragte med ti Ibage, vakte opsigt og adskilligt af
det kan i dag ses på Nationalmuseet og Handelsog Søfartsmuseet. Det var nok de kinesiske luksusvarer og snurrepiberier som nikkedukker og mekanisk legetøj, der i menigmands øjne forlenede
Kinafarten med et eventyrets skær.
Kinafarerne var handelsflådens største skibe.
Efter moderne målestok lastede de en 800 tons, og
de var gerne opkaldt efter regentparret eller andre
og andet med tilknytning til kongehuset. l gode
tider udrustede kompagniet hvertandel år en Kinafarer, der efter mange dages udrustning og indladning og en afakedshøj lidclighed langsomt gJccl
ud af havnen til trompeternes klang.
De ubctegnede gouacher fra I760'crnc af Kinafarerne Fredensborg Slot og Dronning Sophia Magdalena er de ældste kendte egentlige portrætter afkom811

Asiatisk Kompagnis Kin afarer, fregat Ko,1gen af Danmark
ucl for Helsingør. Tegning i
pen og vandfarvt> af C. C.
Trortier. Iletegnet: /Jet /Janskt
Asiatiske Compagniets Skib Ko,1gen af Darmemark, ved Udseili11gen til China i December Maa11ed
Aaret 1801. Signeret: C: C:
Tronier. Lysmål: 45 X 74 cm.
/\. BrR./\uk.kat. '1:H ur. 2126.
Her ovt>rva·rt>r vi eu manøvre
på det store skib. Folk f'r på
dækket og til tops, og båclsmandn1 givt>r ordrer i en råber. M åske ser vi clt>n lovht>falcde hilsrn vt>d passering a f
Kronborg, topsc:jlene sa'11kt's
og der kippes med flaget. lkn
mt'nigt> lwsæt11i11g er iført en
ensartet uniform, sort ltat og
blå trøje, der iirstidcn tagf't i
bt'Lragtning må have været af
lwluldn1t vadmel eller klæde.

Efter Slaget på Reden 1801 fulgte nogle så rolige
år, at Kinafarerne blev afsendt med regelmæssigt
mellemrum. Kinafareren blev portrætteret og ud
af den udførlige tekst og ærbødige omtale af Hr.

Capitainen står det klart, at på visse dage rangerede en Kinakaptajn umiddelbart efter Gud og kongen. Dette gælder portrætterne af Kinafarere både
for og efter krigen. Præsentationsbilledet fra 1801
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ar Det Danske Asiatiske Compagniets Skib Kongen af
Dannemark ved Udseilingen til China i December Maaned Aaret 1801 set ud f<>r Helsingør, er udført af d en
senere Kinakaptajn C. C . Tronier. Teksten på
dette billede tyder på, at det er udført til kompagniet og sandsynligvis kun er et af flt-re. Portrætterne af to andre kompagniskibe, O stindiefareren
Cronprinsessen og Kinafareren Christiamlzavn ma let
af T. E. Lønning, er også præsenta tionsbilled er,
men teksten på dem bt'gge, der efter a t have nævnt
kompagniet og skibets navn, fortæller, at de var
Commanderel afl Jr. Capitain Chrisl.ensen, henholdsvis
i 1802 og 1803- 05. Begge billeder t>r sandsyn ligvis
besti lt af Poul Christensen efter, at han lykkeligt
var hjemkommet med Christianshavn i 1805.
Under Englænderkrigen, som d anskerne ka kite perioden 1807-11·, afsendte kompagniet ingen
skibe. Efter fredss lutningen fulgte nogle m agre
årtier, hvor udsendelsen af en Kinafarer blev t>n
sjældenhed . Kun fem skibe blev uclrustt't til C a nton efter 1814. D en gamle Kin afart>r Christianshavn
må tte hoved repareres efter sin første rej se til Ca11ton efter krigen. K ompagniet va r så forarme t, a t
arb~jdct må tte skt> på det offcntligt's bekostning.
Som ta k herfor blev ski bet døbt om og opkaldt
efter monarken Frederik d en ~jette. Fører på d ets
første togt til Kina under d et nyt' navn blev C. C .
Tronier. H an bes tilte J acob Petersen til at udfo re
et præse11tations bilkde ar skibet, sandsynligvis i
god Li<l før afr~jsen , da teks ten ikke nævner denne,
men kun at skibet er bestem/ til Canlon i C!tirw Marlie
1829. Fregatten Frederik den Sjette 's si<ls te tog't 183334 var Asiatisk Kompagnis si<lste ekspedi tion.
Også Eckcrsbt>rg udførte et billede af en Kina88

farer. I 1831 den 31. maj skriver Eckersberg i sin
dagbog: »Optegnet og overdraget paa Lærredet et
Skib, en Chinafarer, som var bestilt afCapt. Skibsted«. Kaptajn løjtnant i flåd en P. N. Skibsted
havde ingen tilknytning til Kina . Han havde gjort
tjeneste i Vestindien og var nu chef på vagtski bct i
Sundet.
Vi hører ikke, hvilken Kinafarer, der var tale
om, men omstændighederne taget i betragtning,
ville det være na turligt, om bestillingen gjaldt
Frederik den Sjett,e eller, som den hed i størstedelen af
sin levetid, Christianshavn. En støtte for denne antagelse er den omstændighed, at d a capt. Skibsted
skul le se det færdige arbejde hos Eckersbcrg, havde han den hjemvendte capt. Tronicr med sig.
Et ubetegnct og usigneret oliemaleri afEckersberg viser et stort kompagniskib, en konstruktion
fra slutningen af 1700 årene, set under s~jl ud for
Tallel~jerget ved Afrikas sydspids (Mss). M an har
tidligere kaldt skibet Galathea og dermed dateret
billedet til o. 1850. M en kunsthis torikerne vil gerne datere billedet til før 1842 p å grund ar dets
kunstneriske kvalitet.
Skibet er ikke Galathea. D el er identisk med
Kinafareren Christianshavn, som den er frems tillet
o. 1827 i Taffelbayen ved at kuns tneren, der sandsynligvis er Jacob Petersen , har benyttet d kendt
engelsk stik af skibe i Taffclbayen som ramme om
skibsportræ ttet. 30 Denne farvdagte pennetegning,
d er må væ re fremstillet inde-n ror Eckers bcrgs
bekendtska bskreds, ha r han haft mulighed R>r at
se tillige m ed andre, nu forsv undn e tegninger af
den berømte Kinafarer.
Det t>r usædvanligt, a t Eckcrsberg skildrer en

Kinafareren , fregal C!tri
llianJliaun passerer Trekro11n
under i11Js~jling til K øbenhavn . T t'g11i11g i pen og a kvarel af T. E. I .,.m11i11g. Bt'leg11et: Del D anske Assintisk, Cu111f1a.~nie Skib C!tristia11sltmml
Co111111a11hr,1 af Hr Capitaine
Cl1rislmm1. I I nder l nd!ljli11g fil

Kiøbe11/wv1,s
R,ltd
1805.
Sig111·rt'l: Tegnet af T. I•:. l ,øllnin~. 1.ysmål: -n x G3,5 cm.
H and els- og S1-1far1s111ust'et
µå Kronborg.
Billcd1·1 t'r dt'porrat'l fra F rederiks borg museet , dt·r 1·11d11 u
ha r Lø nnings a kva r" I af
( )slirrdit>farere n Cro11./)rinses.1m, rfrt ande t afdt· lo samhørende og cn sar1"d1· portrætter, som capt. Poul Chris lt'rrsrn l>t'stih~ efter s in h jem koms t i IBW, for a l have cl
mind e om d e to st1-1rslt' s kilit>,
ha 11 havd e ført.
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Asia tis k Kom pag11 is Kinafart>r, fregat Fm/e,i/., den .~'jellr.
T egning i pe11 og vandfarv,· a f'
.J acob Peters<· n. Bet<·g-ncl: D ,,f

Kongdi.~e Oclr1(vemlf /)a11,kr
A, ,ialis!..e C:0111/mgnif Skib Fri
tlnirh dm Sielle C:u111111itf.1 af
C:apt'1 C:. C. Tr1111in fra Ki"hn1havn be,te111/ til Crlll/011 i (."hi1111
,\Jarlie 11/:.!<J. S igncrct: Tq:nel '!f'
.Jaroh l'flPrJfll. Ly~ m å l: 51 X (;7
cm. I la ndds- og S11fo r ts11111 ,cct pii Kro11i>o rg.

13illcckt lim·ko 111nwr a t V;t'r c
hC'st il t ar capt . ( :. ( :. T rn nicr,
d n srlv va r ('Il dygt ig s kil,sportrættør. Fl{'(/e,i!. ,/('// .~jr/11•
var opri11ddig <'li cngt'ls k p riS t' , d,.,- å r 11100 blev kobl til
Da nm ar k. Uncln
11,11m·1
C'hri,tia11,hm•11 g ik skilw t fire
gan gC' til K ina, på g r1111cl al'
krigrn 111cd t'I opho ld pii 12 ii r
mell,·111 '.t og k rejse. I 1828
hlcv det omdol,t ti l Fmlrrik
den Sjl'lle so111 tak, lim li S1:11c11
bC'talt,· li,r t' II h:1rdt tiltr:rngt
hovrcl n·parat ion . U nder sit
nye navn i<HTlog skil,('t lo Kinarejser og s ,·s lwr a lhildct l<,r
udgåt'ud,· på s it næstsidste
togt .

ar

Bark Jawh
K 11IH'11 hav11.
Oliemaleri af P N. Fuss,
udat. Bt'tt'g tH·I: .Jarnb. Si_g1wrt'I: ' Ji·g11t'I af !'. N. Foss. l.ys111 i\l : 41 X .r,8 cn1. Priva t,:jc.
D('il<' portræt a fJ acoli llo lms
hark Jnmb, b ygge t 18'.19 pii
hans egen byggt'pla d s
,kibs b ygnH's l<T l'. .J11rgt'11st•11,
Ec k,·rs lwrgs g od e ven, har
Foss m ulig-v is lave t på spc ku1., tion. !la n har ikke r:'t t'l d t'l
;tfs a t, I.J1 l,illnkt c jnks indtil
li>r n y lig affamilic n . .farnb ,·a r
,·11,·rs e t cftcrtra,gtrl m o tiv
h.ick for skibs portrn·1111ahT111· og lws tillemt'.

ar
lokalitet, hvor han ikke af selvsyn kender de forhold, der afg·ør farvelægningen, som vanddybden,
lysforhold og v inden. En stedk('ndt mand som
Tronier må have gjort rede for dette som for den
korrekte sejlføring, om skihrt stod fo r al gå til

K a pstaden for a t hente frugt , grøntsager og frisk
vand, eller man , som Christianshavn gjorde det på
sin l~jernr('jse i 1820 og 1827, i stedet gik ind i
Simonsbay øst for K a p og nu var verl a t sætte s~jl
for at gå nordpå .
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Parvis sammenhørende skibsportrætter
Ligesom personportrætter i ældre tid blev bestilt
som pendanter, malet sådan at mand og hustru
ved den rette ophængning kom til at se mod hinanden, således har der også været en tendens til at
fremstille skibsportrætterne parvis, skønt der kun
var tale om det samme fartøj. Denne specialitet er
sandsynligvis opstået i Italien, hvor den fik flere
udformninger. En driftig maler i havnebyen Napoli greb lejligheden ved et udbrud afVesuv i 1839
til at fremstille et almindeligt portræt af skibet
liggende i bugten om dagen og så som det nye, at
afmale skibet om natten i mørk silhuet mod den
ildsprudende vulkan. Disse såkaldte dag-og-nat
billeder blev også i efterligninger meg-et populære
blandt danske og norske skippere. En anden form
for sæt er to billeder, der viser skibet forhenholdsvis indgående og udgående af en havn. Giovanni
Luzzo afbildede i 1850'erne skibe »entering the
Port ofVenice« og »leaving the Port ofVenice«, og
denne type må have været kendt allerede af vor
anonyme nordslesviger, der i 1795- 96 afbildede
brig Anna Maria af Rømø kommende til Napoli og
derefter liggende i havnen. Det er fristende at
antage, at den skik at portrættere skibet set i to
positioner, kan betragtes som en italiensk opfindelse af en måde, på hvilken man kan få et dobbeltportræt af et skib på cet blad.
En anden form for parvis sammenhørende billeder er skildringen af det samme skib sommer og
vinter eller i storm og i stille vejr. Skibsportrætma92

lerenjørgen Peter Olsen på Bornholm afbildede i
september 1852 jagten Sophia Beaf,e af Nysted set i
to positioner. Det er sommer og alle sejl er sat.
Pendanten er det samme skib portrætteret i februar 1853 i en vinterstorm for rebede s~jl. Disse to
billeder har samme ejer. Nu adskilte, men sandsyn ligvjs oprincldig sammenhørende, erJacob Petersens to billeder af briggen Bornholm ved Gibraltar set i henholdsvis storm og stille. Det er i dag
svært for ikke at sige umuligt at få et overblik over,
i hvor stort et omfang skibsportrætter blev leveret
som par. Mon ikke man har kendt fænomenet i
Nyborg i 1840'erne, hvor skipper Wincklcr udførte dobbeltportrætter af sejlskibe på henholdsvis
for- og bagsiden a1·samme stykke karton, så bladet
skulle indrammes mellem to stykker glas. Forskellen lå i kulissen. Om man ville være i Øresund ved
Kronborg eller i Østersøen kunne afgøres ved at
vende billedet om.

Bramsej lskonn.-rt Rl1Jmi11e & J ensine af Nyborg o. 1840, hagsi<le af et dobbeltbillede. Signcr!'t under forsidens fr.-mslilli11g af samnw skib: J F.
Winckler. Bladets ma l: 42 X 6:.1,5 cm. Nyborg Museum .
J ens F. Wincklcr var skippt'r i Nyborg og udtørre i HHO'rnc to ti lsyn.-lade11de traditionelle portrætter af en lokal skonnert og en slup fra Svendborg.
Men der er tale om nogd helt usædvanligt, itld ha n afhvert skih har udført
to for~kt.:l ligc fr.-m~tillinger på hen holdsvis forsiden Ol\ bagsiden af kartonen. H vert stykke skul!.- sålrdes indrammes rnt>llem to stykkt'r glas, for at
man så kunne vælge, om man ville se skiber ud fi,r Kronborg dl.-r i
Østersøen.
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Skibsportrættet i miljøet

Trema~tet

motorskonnert

Gerda lføeg afUdbyhaj. Akva-

rel/gouache udført af Hans
Schøsler-Pedersen 191·5. Signeret: H. Sch<lslr.r-Pedersen
45. Lysmål: 46 x 59 cm.
Privateje.
Skibets reder blev inspireret
af Schøslcr-Pcdersens marinemalerier i tidsskriftt'.l Vikingen til at vælge ham som
kunstner til portrættet.

Hvor den ældre tids portrætmalere skildrede en
reder ved at lade ham stå ved en udsigt, hvor skibe
lå på bølgerne i det fjerne, kunne man i 1800 årene
benytte et skibsportræt til samme formål. Grosserer og skibsreder Jacob Holm i København lod i
1834 sit portræt udføre af]. F. Møller. 31 Holm er
anbragt i en gammeldags kulisse foran et draperi
og med et dokument i hånden, så maleren kunne
uden at gøre sig skyldig i stilbrud have ladet ham
se ud over sit skibsbyggeri på Christianshavn. I
stedet hænger bag Jacob Holm et skibsportræt,
billedet af et af hans første skibe, måske briggen
Anne Margrethe. Vi ved, at Holm fik sine skibe
malet af så gode kunstnere som skibsførerne H. P.
Thorsøe og Jacob Petersen. Og han har nok haft
billederne hængende på sit kontor, sådan som
rederne havde det.
MalerenJohannes Larsen prøvede som voksen
at erindre sig alle detaljer rum for rum, i sit barndomshjem i Kerteminde, hvor faderen, købmand
J. A. Larsen var byens største reder. 32 I faderens
kontor, bag døren, hvor der med skønskrift var
malet: CONTOIR, hang en række skibsbilleder
på væggen: »Et stykke nord for Kakkelovnen det
gamle Ur, ved siden af dette et Billede afJagten
Frederikke & Elvine, malt paa Glas, ført af Skipper
H. Storm, en Broder til min Faders Forgænger; på
den anden side af Kakkelovnen hænger et Oliebillede af det samme Skib, efter at det var forlænget
og rigget om til Galease. Oliebilleder af Eckardt

Skipperhustruen Mette Toft i Nordhy på Fanø skriver brev til sin mand.
Oliemaleri af AdolfH. Hansen. Lysmål: 46 X 56 cm. Signeret: Ad. H. H.
1919. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

forestillede Kjerteminde, Samson, Addy, Trelde Eg, Bogense, og Sorte Hanne, alle under Sejl, og et afHygæa
til Ankers paa Iqøbenhavns Red med Trekroner i
Baggrunden.«
Købmand Jørgen !(ruuse i Korsør, der næst
efter Jørgen Bruhn i Abenrå var provinsens største reder o. 1860, lod sine skibe portrættere hos L.
Petersen & P. Holm i Altona, når de kom til
Hamborg. En efterkommer fortæller, at på Kruuses hovedbygning på Lilleø ved Korsør hang 1012 ensartede oliebilleder afskibe i salen ved farmo95

derens død i 1924, hvorefter hjemmet blev splittet. '.n Billederne fra værkstedet i Altona blev leveret i nogle prangende, stukornamentcn~de guldrammer. Det var ikke småskipperne, der fik deres
skihe malet her. I skipperhjemmet var skibspor-

trættet ikke så meget et spørgsmål om prestige.
Det var jo gerne også et billede af skipperen, hvis
navn stod under billedel. Redere og mæglere havde mange billeder. De fik de fleste foræret af skipperne, der selv ple-jede at have et eller to.
Dobbeltportræt af to skibe
ført afcapl. H.C. Kock. Maleriet er bPtcgnet: Rrigg .Julia
von Harburg 1857 1858. Bark
Lumburg von Harburg 1859
186 . G'cjiihrt von C:a.pt. 11. C:.
Kork og sigrwrrl: /,. l'e!ersw &
I'. lfolm C:ebr: 1861. 1.ysm~I:
48,5 X 70,3. cm.
Hos eu efterkommer hænger
nu makri,·L af olddaden:11s
skiht' ovn cfrn skrivrpull,
Kock arbejdede ved, da han
gik i laud ug blev havncmcstrr i Tmrning. Skibshill,,,kt
er flankeret afKocks og hans
hustrus portrætter. I et tils1ød,·11d,· rum hæugrr endnu et
dobhel t port ra't , som Kock
bestilte i 1864 for også at rn et
maleri af de lo første skibe,
ha11 lørlt': sko, ul<'rt,·11 Louise
af T ønning (IB44-'i1) og
fuldskib Kronprins Ernst Jlugu.1/ arHarlmrg (1855 185G).
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Hvorda n portrættet af familiens skib indtog
hæderspladsen i skipperhjemmet, fremgår af Ad.
H. H ansens maleri fra 1919 af skihsfører Sør<'n
Tofts kon e Mette, der i hjemmet i Nordby sidder
ved cha tollf't og skriver brev til sin fraværende

~:t billede af forenagterskonnerten åpl1vr indtager en hædersplads i slut:11
hos den 96-årige 01v. skihsfoffr Chrislt'u Haust'n Chrislolli-rst'n i Ma rsta l.
Skibet lo<l Chris1otli-rst'n og hans hrnr hygge 1915 i Marstal. Nyerhvervcl·
sen I.Jlt'v tt'gnt't i ku l t'ller sortkrid t af byens kend te skibsportrættør li. A.
Hansen, men allerede i 1918 blev skonnerten solgt til Købe11hav11. I si111·
unge dage kom C hristoffi·rs1·11 vidt omkring, t'ngt'lskt' fajant·t'r, t'll samova ,·
og t'n ciseleret messingbakke fra Nordafrika er blandt de mange rejseminder, der pynter i st ut'n .

mand (HsM). Det har ikke været kunstnerens mening, at man skullt' kunne læse teksten på det
billede af en skonnertbrig, der hænger over chatollet. Men man kan se, at det er en akvarel, der godt
kan være udført af Mathias Truelsen i Altona.
Skipperne fra Fanø fik i perioden 1850-1890 deres
skibe malet i Altona hos Trueisen, hvis del skulle
være en akvarel, og hos L. (og H ) Petersen & P.
Holm, hvis det skulle være et oliebillede.
Skibsportrætterne har i tusindtal hængt i danske hjem. Akvarellernes værste fj ender var dagslyset, der blegede farverne og aktiverede syreangreb
i pap og papir, fugten fra de uisoJcrede vægge, der
forårsagede angreb af svampe og bakterier og
endelig sølvfiskene, som man på Bornholm kaldte
væggesild. Disse vævre insekter kom frem om
natten og gjorde sig tilgode med farver og papir.
Utallige billeder er blevet kasserede. Nogle overlevede ved a t blive brugt som bagklædning i et
andet bilJede eller sat indvendig i en skabsdør for
at dække for sprækkerne.
I vore dage er skibsportrætterne takket være de
stigende priser igen kommet til ære og værdighed.
Værdien i et skibsportræt ligger ikke i kostbare
materialer og oftest heller ikke i den kunstneriske
kvalitet. Den ligger i det personlige tilhørsforhold
mellem familien og billedet. Man ved, at det er
ens ukkfar eller tipoldefar, der står henn<" agter,
ham, der bragte de engelske fajancer hjem som
står på reolen. EIier ens tipoldefar ~jede skibet, der
var opkaldt efter hans hustru, et navn, som måske
endnu går i arv i slægten. Mange menneskelige
følelser og oplevelser på godt og ondt ligger bag
det betegnede skibsportræt.
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Noter
Henvisende til siderne 8- 97

l. Parallelle fremstillinger er de billedrr af flådens
største skibe, der er motiver på kalkmalerier i øs~yske kirker som Voldby og Udbyneder. Af de nævnte
skibsbilleder og afde følgende haves fotos mrd oplysninger i HMS' arkiv.
2. Af Chr. Møller kendes kun dette blad med et
hyldestdigt til Christian den Fjerdes søherredømmc.
Det er signeret: Christian Møllrr lnvenit et dclineavit I:D:S:. Weilhaeh.
3. H. D. Lind: Kong Kristian den l<]erdc og hans
Mænd paa Bremerholm. Kbh. 1889, s. 22, 440.
4. Del Kgl. Hib!. Danske Samlinger II, s. 171, 175.
5. H. D. Lind: Kong Frederik den Tredics Sømagt.
Odense 1896, s. 49.
6. Weilbach. Fabrikmester Benstrup tegnede korrekte sømilitære, men ikke kunstneriske, skilrlringcr
fra krigen. Disse kan have ~cnt som forlæg. Et maleri
med titlen: Danske Orlogsskibe i del 18. Ar-li., udført
af Bernhard H. Crodtschilling ( 1697- 1776) blev
skænket til Sølieutenant-Selskabet af kunstnerens
sønnesøn, der var formand for srlskabct 1815-16.
Fortegndse over Malerier ... i Søofficersforeningen,
s. 68. Afb. i Politikens Danmarks Historie bd. 8 s.
464. 'lo usigncrcdc malerier på HSM er i samme stil,
på det ene ses flådens skibe i rækkr, det andet viser en
træfning i Store nordiske Krig.

Kongcskibt"t /)annehmg og M/S Sinaloa (ØK), 1967. Oliemaleri af/\. Skottenborg Frnlt-rikse11. Sig11ereL: A. S. Frederi/cse,11983. Lysmål: 75 X l lO cm. Privalt'j e.
Ejeren afbilledet bestilte et portræt afde to nævnte skibe på
grund af sine personlige relationer til farwjt'rne. Ha11 påmønstrede M/S Sinaloa som dæksdreng i 1967 i København. Skibet skulle da ud på sin første rejse efter en større
ombygning.
Kongeskibet til vt>nsLre i billedet, ligger for svaj fortøjet i
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7. Det Kgl. Bibi. Afh. i Bjerg & Erichsen bd. T, s.
44.
8. Manus. i Den Kgl. Porcelainsfahriks arkiv, sikkert erhvervet for at tegningerne kunne bruges som
forlæg, hvad der vides er sket i et enkelt tilfælde. Et
lignende manuskript ejes af HSM.
9. Ada Buch Polak: Gammelt norsk gla<;. Oslo
1953. Kat.nr. 27 g, h, m, o, p. Model Perlkehlcl1e11
417.
JO. Den Cl. Bys Årbog 1941, s. 11- 15. Fra Als og
Sundeved, hft. VIII, s. 13.
11. Katalog der Fliesrndarstellung Hallig Hooge,
April 1969, s. 19-24.
12. I 1935 erhvervet afSøfartsmuseet i Trondhjem,
nu deponeret på Norsk Sjøfartsmuseum, Afb. i Norge
på Havet, Oslo 1953, s. 280 ug i Henry Herg og P.A.
Caustad: Fire Skibsbilleder, Trondhjcms Sjøfartsmuseums Årsberetning 1935, s. 9 ff. ·
·
13. F.eks. afb. i den norske Sjøfarts Historie.
Krial923, bd. I, s. 51-4. Lignende ath. i Sccfahrt einst
und heute, s. 112, nr. 104.
14. Trondhjcms ~jøfartsmuseums Årsberetning
1935, s. 15 og i Henry Berg: Trond hjems ~jøfart, hft.
3, s. 242.
15. Foto HSM, privateje i Arcndal.
16. Den norske Sjøfarls H istorie, bd. I, s. 52 1.
17. Ibid. s. 525. Norge på Havet, s. 346.
18. Brig Haabel (HSM). brig Anna M<1ria (ALT),
Altonaer Mus., Schiffsportrals nr. 133-131. Her kendes ikke skipp~rens identitet og skibets hjrmsterl.
Brig lnduslria (ABM).

21. Hannovers. 212.
22. F. Dorling, Hamburg, Kat.nr. 83. (1975) nr. 53.
23. Brewington Mystic, nr. 169- 171, s. 62- 6'.1.
24. Joachim Miinzing: Der historische europaische
Walfang in der Druckgrafik des 17. und 18.Jahrhunderts. Alton. Mus. Hamburg,Jahrbuch 1968, s. 2150.
25. .Jiirgen Meyer: Vis. Vineitur. Arte. Einc Darstellung des Walfanges aus dem 18. JaJuhunderl.
Alton. Mus. Haml,urg, Jahrbueh 1965, s. 149 158.
26. Oesau, s. 49-50.
27. Tidl. i den Brodersenske Samling, Flensborghus.
28. Mus. fi.ir Hamburgische Ceschichte, Hamburg.
29. Paa Sælfangst i Ishavet 1843, i .Johan Hansen:
En bornholmsk Haandværkcrs Erindring, Rønne
1934.
30. HSM, afb. i Politikens Danmarks Historie bd.
10, s. 303.
31. .J. Fr. Møller (1797-1871). Porlrætlel endnu i
firmaets eje.
32. Johs. Larsen:Jeg kan huske. Gyldendal 1950, s.
21- 22. Eckardts maleri af skonnerten Hygæa er afb.
ved biografierne.
33. Meddelt i forb. med al lo afde om talte malerier
blev skænket til HSM. Det ene, bark Dan er afbildet
ved biografierne.

bøjen ud for indsejlingen til Holmen. Det at skibet ligger
for svaj var en ordre fra kong Frederik den 9. Billedels ejer
var styrmand på Kongeskilx-t i 19H2 under rejsen til Grønland, Island og Færøerne samt til Norge. Maleriet er ført
tilbage til 1967 også med hensyn til baggrund afde afl.1ildede orlogsfam~jer og slæbebåde. Og kongeskiueL har dt:11
gamle rigning samt kun en radarantenne mod nu Lo. Et
billede som delte repræsenterer en slutfase i skibsportrættets 200 årige historie. Det har i sig mange fælles Lræk med
det traditionelle skibsportræt, der også kunne bestilles re-

trospektivt, og hvor to fartøjer, som en skipper havde ført,
eller flere skibe ejet afden samme reder, kunne gengives på
et billede. Det nye er sammenstillingen af to fart,ajer, hvor
bestilleren med mange års mdlemrum har hefundet sig
henholdsvis nede og oppe på rangstigen. Hele billl'deL er
cle,efter blevet til efter cl cletaljeret studium for at få fremstillingen korrekt for året 1967. Denne metode er lånt fra
del historiske marinemaleri, der her i Danmark fejrede sine
triumfer i sidste halvdel af 1800 og første halvdel af 1900
årene.

19.

Altonaer Mus. Sehiffsportr. nr. 4.

20.

Samme nr. 217. Poulsen,.Jcs.Jcssen, s. 193.
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Biografier
Illustrationer i større format er anbragt foran i bogen.
St: navneregister.

Andersen, 0.
Identitet ug hjemsted ubekendt. Har udfort to sammenhørende gouacher ar tops<:_jlskonnert Ophelia af
Dragør: et traditionelt portræt afskibet set i lo positioner samt en skildring af dets forlis ved Lrsø 1880.
DRM

enr.str. afdisse tegningrr blev omhygg<'ligt signeret: V.
Arnesen 12 Aar 1877 (og 1878). Der r.r adskilligr. akvareller bevaret med denne br.tegnelse. Også flere kendes
med angivelsen: 14 Aar og årstallet 1879 og 1880. Fur
at 0ene til livets ophold optrådte Arnesen lejlighedsvis som skihsportrætmakr, mens han var i malcrlærr.
i København og derefter blev optaget på Kunstakademiet. Også senere i sin kaITiere malede Arnesen
navngivne skibe og skibe på bestilling, men da var
dr.t som landets lørcnde og »oflicielle« marinr.malcr.
Det traditionelle skibsportræt lagde Arnesen bag sig
efter at have afsluttet sin uddannelse som kunstner.
Weilbach. Brewington Myslic nr. 4 ( Georg Stage) Marinr.malf".ren V. Arnesen. Serien Dansk<' Kunstn<'rc,
bd. V ved R. Magnussr.n. Kbhvn. 194.'i. Vikingen
19~9, hft. 1- s. 10 (interview) og 191-8, hfi. 5 s. 8
(nekrolog).
DRM, CilA, HSM, NSM, SOM, AIIM
0

0

Bager, H.
Hjemmehøremle i Marstal. Vistnok identisk med
skibsbygmester Hans .Jen sen Bager, Marstal. Har
udført eu række akvareller af skibe i Marstal ( 1855?)
1876-1899.

Galease Ho.ffnung af Augustenborg. Tegning i blyant, vandfa1·vt: og hvidt olit:kridL af Poul Bill. Betegnet i
»guld«vanclfarvc: Ca/rase »llof]i1ung« v. Augu.rleuborg, Capt.
li. Ryltmarm. 1901. Signeret: Bill, under billedet tegn!'! Plit'.r
trykt: gez.. v. P. Bill liier. Lysmål: 44,5 X 63. Museet pil ·
Sømlerborg Slot.

Bill, Poul (o. 1864- 1942)
Skibsfører i Sønderborg, se11cre grundbogsforer.
Virksom som skibsporlrælmalrr o. 1900. Mclkm
1874 til 19ll c;jede og forte han skiftende sejlfartøjer,
de Oeste galeaser. Udførte o. 1900 en række ret prirnit ive akvareller af mindre sejlskibe. De er Ltrakteristiske ved al billedfeltet er indrarnmel ar en stilisar1
bladbort i guld, ligesom tr.kstc-n under billedet er
sk revet med »guld« vandfarve. Desuden anve1tder
han ofte et nav1testempel.
MMS, AHM

MAM
l1ort>-...1u.AM~ t.lfllU:.L1111lr;i,1ml.

Skonnertbrig Hortewia af Ålborg. Tegning i pen og vandfarve af Villuc-lrn Anwst'11. 8t'Lt'g11e1: Hortensia. Aalborg , Ca/1t.
L. C. Li11drgaard. Signc;,r<'t: Trgnrl af V il mnm 12 11 ar 111711.
Lysrnål: 50 X 70 rm. Alborg historiske Museum.

0

Arnesen, Vilhelm (186.'i- 1948)
Som marinemaler nyder Arnesen et velfortjent ry,
men taler rna11 om kadrejnmakn:11 Arnesen, er det
med tanke på drengen Villwlm Arn<'sens skihsportrætter. llan var født i Flenshorg som søn af skibsfører Georg Arnesen, men da han var 3-4 år ga111mel,
Oyttede familien til All,org. Fra hjer1111u: ts vinduer
kunne han se hvert skib, drr gik incl til ljorclhavncn
og tegnede cle mest hema-rkclsrsværdigc. Som elleveårig solgte han sit første skibsbillede, sko1111erlL'11
Skimer af Brevik til skipper·en for en kro11e. Drengen
gik nu fur a lvor i ga11g- rned al hente bes1illinger i
havnen og udførte skibsportrætter i traditionel stil og
farvelagt med vandfarve. Året efter ~enle Arnesen på
en sommer over 300 kroner ved dr.11r arbejde:. Hver
0

]()()

Bille, Carl Ludvig (1815- 18!.lU)

:......,:;iigfø.t;;mwm. lffi.~

"'~{.~t~tf1&tt1r+~-~,t-+:,tsRwA' · -~--

Jagt De tvende Brødre af Marstal. Teg11i11g i pen og vandfarve
af H. Bager. Betegnet: Jagte11 De tvende Brødre.før/ afSl.if1/1er
Har,s Hemumsen Bruun af Mrm·tal 11155. Sigunel: tegnet af H.
Hager. l.ysmål: 37,5 X 55 cm .. Jens 1--1:rnst'ns Sølarlsmuseum, Marstal.

Marinemaler, løclt i København, uddannet som srjlmagcr og srjlcdr som sådan hclr sin ungdom. Da han
i 1846 blev gift, gik han i land for godt og besluttede at
gøre sin interesse og sine evner for at tcgue skibe til e11
levevej. I 1851 fik han sine første hilledrr 11ds1ilkt på
Charlottenborg, og drt folgencle år modtog han undervisning afmarinr.maleren Carl Dahl, der var elev
afEckersberg og som underviste i perspektivtcguiug.
Eilers var Rille selvlært, men han blev hurtigt anerkendt som kunstner. Billes tidligste arbejder har
sand synligvis. været trnditiunelle skibsportrættcr,
men ingen ar disse kendt's. En ski1sc til et portræt ar

brig Brasilianeren af København fra 1856 er· e11 akvarel, dr øvr ige nævnte arbejder er ol iemakrirr. Fra
1860 er lo portrætter afjagten Urban af Svaneke, det
ene er set mod bagbords side ud for Christiansø, det
andet mod styrbor<ls si<lr, mens <lrt for rn go<l vin<l
står ind mod C udhjrm. Drue sidste er Billes fornemste skibsportræl og er blandt de bedste i genren
overhovedet. Hille malede adskillige sk ibsportræller
for køhenhavnskr rr<lrrr. Også situationsbrskrivrlser leverede han, som fremstillingen af P. F. llrerings
Brig Flink redder Besætningen fra engelsk skib Brislol i
Kanalen 1867.
Weilbach. F. llolm-Prterscn: Skihsportrætmalrrr, s.
l00 (afb.). Henrik Vensild:Jagten Urban afSvaneke.
Bornholmeæm forlag 1984.
HMR, HSM

jagt Karen Wuldburg af Fåborg 1) saml cl par akvare ller
af episoder til søs under Englænderkrigen. 2)
O le Morlensøn s. 76.
Afb. i De næsten ukendte 1) s. 81 2) s. 78 79.
FKF
✓~

'

/'lfY.-~ -~

J._~

~-!rl'&~r1t,

,,4

Galease JJorotlzea af' K1-1benhavn. 'l'egning i pen og vandfarve af Chr. 131aehc, kopi efter akvarel af Nic. Cammillieri,
Marscilles 1807. Ubeteg1lt'l og usigut'l't'I. E11 aude11 kopi,
betegnet, efter samrrw original kendes. Lysmål: '.l7,5 X 57
cm. Depon. af Post- og Telegrafmuseet pa Handels- og
Søfartsmuscet.
; , .,....~,.,14.11

I ~l'/0 '1 ..,

I()../~/

7 ,• ,f,(',J;_,.1,(,1•~/,,(,,'"R?;,,,, /lr.<).,_f;;jlf1

.Jagt Karen Wolbo~g af Faaborg. Tegning I pen og va11dfarvt'
afjens Hansen Birkholm. Beteguet:Jaglm Karen Wolho~i: af
Faahorgfart afSkipper C/zr.: I: Hirklzolm. Signeret: Teg11el afI.
li. /Jirkholm. Lysmål: 25 X 35 cm. Faaborg kulturhistoriske
Museer.

Brig Thor af Faaborg. Tegning i pen og vandfarve af Christen Jens en Birkholm. Betegnet: Briggen» Thor« afFaaburg.
Signerd: Tegnet af C. Birkholm. Lysmål: 2~ X '.12 cm. Faaborg kulturhistoriske Museer.

Birkholm, Christen Je11sen (1823- 1860)
Skipper i Fåborg. Akvarrl af brig 1lwr afFåhorg saml
a f linieskibct Indfødsretten i storm. 1)
Ole Morle nsøn s. 76.
1) Afb. i De næsten ukendte s. 87.
FKF
Birkholm,Jens Hansen (1802-1879)
Skipper i Fåborg, slægtning til foregående. Akvarel af

SIS Mary af Lcith ligger ved kaj i Esbjerg. OJirn,aleri af'
Chr. Blaehe. Beteg11et f.o.: Mary of Leith. Signt'n't: Chr. B.
Esbjerg 76. Lysmål: '.10,5 X 1 I cm. I Iandels- og Søfartsmuscet på Kronborg.

Blache, Christian Vigilius (1838- 1920)
Marinemaler, født i Århus men blev uddannet og
virkede i København. Efter to år i lære som skibsbygger kom Blache til Kunstakademiet, hvor han som
elev afC. F. Sørensen blev uddannet som marinemaler. På de marinebilleder, hvor Blache har ed skib
som h_ove<lmotiv, nærmer han sig skihsportrællcl. Af'
hans arbejder i offentligt eje kan i <let min<lste ct
regnes for et skibsportræt, nemlig et betegnet oliemaleri af dampskibet Mary af Lcith liggrn<le ved kaj i
Esbj erg 1876. På et bestillingsarbejde fra 1918 af
DFDS's flåde liggende i Københavns indre havn, er
det i nogen grad lykkedes Blad1e at frigøre sig fra
opgavens stramme og for en kunstner næsten uløselige formulering. Blache nærede stor beundring og
interesse for de gamle, fornemme skibsportrættcr fra
1800 årenes begyndelse og kopierede i akvarel adskillige efter nu forsvundne forlæg af Nic. Cammilieri, T.
E. Lønning m.fl. (HSM)
Weilbach.
HSM

Blatt, Maria (Co. 1792)
Datter af skibsfører Severin Hlatt, Flensborg. Akvarel
af faderens skib, fregat Veriinderung af Flensborg i
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storm, 1808, f'r cncstf' kf'ndlc arbejde.
Slesvigske folketæll ingn 18(>'.-l, Flensl>org.

Fem skibsportræller i akvarel: fire skibe hjf'mmf'hør·ende i Rønne samt bark Jarnh af' Khhvn.
Folkf'tælling 184.'i, Rønne.

BMR

..
ffe

Boesen, Hans Wil hf'lm (t:o. 18'.11)
Ilror til foregående. Eneste kendte arbejtk: slup A1111P
Marie af Rønne, akvarel, er e 11 l>evidst, men ~j uskf't
efterligning afB.H. eller T.R. Hansf'n (s.d .)
Folkf'tælling 1845, Rønnf'.

DFDS. Prøvetursbilledet ar M/S Englan<l til UFUS
er mangfoldiggjort som silkf'tryk. 13runoe fik i 1961 fri
adgang til Holmen og ti l sejlads med flåde11s skibe.
Af dr <lanskf' orlogsfart~jcr er udover rnel't' repræsentative billeder cl stort antal skibsportrættf'r i olif' på
' lærred blevt'l udført til ofliecrf'r og menige efter bestilling.
Med<lf'lt af kunstneren.
HSM

BMR
~~,?J~

>?

; ., ..

1

~-

J_ ,/< '

Frrgat Vniindrnmg af'Flt·nshorg. Tq~11i11g i JH'll og vandfarve, signeret: .\faria Bia/I. lktcgnct: l'nii11dm111g .ivJiirl 11011
Ca/11. Sewe1i11 Bia/I/1808. I lar I icllig,·n· hor I til cle11 Brocler-

---: r1·

H~-~

;

senske Saml ing r å Flt'nshmgfo1s?

..,,. nu1• _.,. .\nt f ·'\mm

..

. .,

Slur /\mzr Marit af Ro111u·. T.-g11i11g i pen o~ vandfarvr af
Ilans \Vilh . Bocscn. Bctcg1w1: ,11111, .\lrnif af R,111111· fø,t af
Capitei11 Bed,. Sig11eret: (t.,.) Te,t:ntl nf li. ll 'i/!tr/111 IJ111•1r11
(t.h.) R1m11r d. !5de J1111i 18·18. L)Sm,il: 31,8 X 10,2 cm,
Bornholms 1\l11se11m, Rom1t·.

Brandt, P. F. B.
Har som matros udlc;i1·1 et skibsportræl i !{Ouarht· ;11'
barkskihet Fanø afNordb). 18GG. ldentil r t ukrndt.
FAD.
Sko1111t'rlhrigj11/i11, arRunne i lsha\Cl, sf'l i 10 pos i1 im 1t'1.
Tegning i 1wn og \'a11clfarw af Cad Fr. Bot·scn. lktcg net :
Julius af Rønne. Signrrct: (1.,•.)'l i>,i:11rl af Ca,/ Bumn (t. h.)
Rønne dm 23 de }11111 /8!JO. Bornholms 1\lus,-11111, Rin111e.

Boesen, Carl Frnlnik (Co. 18'..!9)
Sømand, søn af' gu ldsmed i Rønne Carl P. Boest·11.
102

Brunoe, Søren
Marinemaler og billedhug!{n, F11d1 i Kt,lwnha,·n
1916. Udda1111l'l på Peter Rostrup lløyesrns privatt·
malerskole og i Paris. Lewre<le fra l!J50t-r11t· hilll'dl'r
af nye skibe til Il& W samt ti l redt·rit'l'lll' (he Sko11,
Coneord Line, Dannebrog, A. P. 1\1'-lllrr, DSl3 og

Bark Fm111 af Nordby. Tq;11j11g i pen og rnndf;irve afl'. I•'. B .
Brandt. BctcgnC't: lforkskihrl "huw« Capt. I\'. L Nørbv.

Signeret: Tegnl!l af Matros I~ 1': B. Brand/ 1866. Lysmål: 11 X
58 cm. Fanø Søfårts- og Dragtsamling, Nordhy.

Bruun, I. C.
M alcdr loka Ir mot ivf'r og prospf'kter i ,\tborg--Nørrl'sun<lhy i 1850'erne. Et oliemaleri af brig!{t'II J11h111111f1
Simo,~y. der tilhørlt' Ålborgs største k.1bma nd og retkr, Christian Simo11y, n dateret 18G2.
lJdstillingskalalog: Skibe i ha\'ncn og på (jordt·11.
Nørrrs11n<lhy 1976 s. 6, 9.
Nordjyllan<ls Kunstmuseum , 1976 11r. 23 (alh.).
Bune, Anthon A.
Skibsfører i llo rsrns, udførte 1839 l'I portræt af' sin
jagt Arme Marie af Horsens, ført af ham srlv.
Vejvisn fur· H orsl'11S 1833 og 1841.
H OM

M/ S r,'ngland (IWDS). Oliemaleri af"Søren Hrunoc. Signeret: Søren Brunoe 1965. Lysmål: 98,5 X 163,5 cm. DFDS.
Efter dette prøvetursuillede blev lawt repmduktoner i silketryk.

Brig J oharmes Sinwny ar Ålborg. O liemaleri signeret:
llruun 1862. 1.ysmål: 37,5 X 54 cm. Privateje.

J

Butty, Cas par M eld1io r 8 a lthas,tr
Tegnelærer for sø karlctterne o. 1810 og var i s it kunstneris ke v ir ke (179 7- 1816) isæ r knyttet til d en danske
o rlogsmarinc. M ed ha ns s ignatur n bevar!'t e n ræ kke gouacher og akvareller af træfninger mellem d a nske og fremmed e orlogsfartøjer u nder Napo leons krigene. Ælds t i s it m o tiv er gouachen a[ fregatten
Najaden og brig Sarjitm i kamp mod kor·sa rer ved
Tripolis 1797. Slaget p å R!'den 1801 grng ivn han
e rter det kendte s tik af C. A. Lo rentzen. Adskillige
us ig ncred e ak vareller aflig nende karakte r behandle,·
samme emnekreds. Hulty og hans elever sy nes at
have illustreret alle mindeværdige episoder udført ar
den dansk-norske orlogsflåde som et led i under visningen og måske også til salg. Flere skildringer af d e
private kaperfartøjers bcdrirter hører m åske til d e nne
gruppe, m åske til Hu ttys ll'jlig hedsvise virksomheri
som traditionel skibsportrætmaler.
De næs lcn ukendte s. 10-1l.
H~M, HSM , M HO, OM

C.

Buntzen, Carl (18'.1:i-1901)
I .ods i H elsingør. Af kuns tneriske arbejder kendes to
oli emaln ier: Tre afDFDS \ Øn'.sundsbåde, 187G, ug
hj ulskibet Øresund af Hds ingø r. I ofle ntligt l'je riesuden tre sm å lavered e t usch tegninger aforlogsfregat ,
lodsba d ug å ben bå<l i lykønskningsadresse til lod sinspektø r Prosilius i Hels ingør, 1887.
IIS M

.Jagt Anne M arie af Horsens. 'frgnin g i pen og vandfarve af
Anthon A. Bune. Hetegnct: /lime M arie er f ørt afSkib. A . A .
Bune. Signeret: llorsens d. 26. J miuar 1839 A. A . B une. Lysrnål:
39,3 X 51 cm. Horseus Museum.

Bottger, Jacob Ahrend Ilinrich (I 781- 186 0 )
Sømand og skibs portrætma ler, virksom i Flensborg
(1806) 1812 - , i Altona 1814-- 1856. Arlwj d ed c i a kva-

f regat Constantia M aria af Københav11 set i lo positio1wr.
Tegning i pen og vamHarvt' af C. Butty o. 1801. Betegnet:

Fregatt Skih,t Constantia Maria af Kiøbenhmm. Commanderet a/
Capitain P flolbech. Signeret: Tegnet afC.: . B . . . I. Bladets

mål: 49,5 X Gl ,5 cm. Handels- og S1-1fans111 ust·t·Lpå Kro11borg.
Bil ledet kom til museet uden ramme o.~ glas og i meget
medtaget stand. På en gl. seddel klæbet på bagsid1·11 stod:
M in Faders Skib lwor/Hwjeg hlevjødl 14. S,J,thr.11104. Skrt'vet af
maleren Nit"ls Peter I lolbcch. En kopi ved Th. K jølncr er
udstillet på museet.

rel. Født i Flens borg som æ lds te søn af skibsb ygm ester Hans J. Bo ttger. Han regis treres i 1803 som
»Seefahre ndc«, mens ha ns y ngste hror er »Schills zimmcrgcsd l«. H a ns æklstl' kcnrl tc og rnkcl ts lående
skibsportræ t af fregat Amphitrile af Flensbo rg fra 180G
(ALT) er s tift og stær kt påvirket a f de sa m tidige
skibstegnere i Mi<ld,·lhavcts h avnebyer. La ngt m e re
friske er en ræ kke senere portrætter af rnintlr-e fa rtøjer
alle set m od a g ter og bagbords side. Det æ ld ste afjagt
J ohanne M aria a f Å rhus blev bestilt a fi 18 12 af s kipperen.Joseph Pe-tersen, d f'r hm·t c hjcmml' i Ærøskø bing
(MAM). G a leasen M inerva a f F lens borg fra samm e
å r og sig neret I. B. sy nes også ,Ll være udfø rt a r
Hi:ittg cr (HSM). Jag t Vieleidtt a r Frederic:ia fo rt a f
skipper La uritz l.u xdorph e r afhi k l!'t, mens den c:n
mørk og s tormende vinteraften går op m od vinde n,
m ens de jagende skyer h vert øj eblik d ,ekkn fuldmåne n (MIM). D ette billede e r d a teret: //1/.9 im j a1111ar
M onat. 8ottg ers a rhf'j der fra d e føl g-end I' år cr d a tnct:
juni 1820, oktober 1822, fe b rua r 1824, j u li 1825, juni
1828 og o k tober 1829. Akvarellerne fra 1806, 1828,
1829, 183 1 og 1832 er signerc:t:.J acoh llottgl'r (under-
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tiden Bot tcher) von Fle11sLurg, ugsii nii r de afbilded<'
skilw er hjcmmehørendl' her. Drttr k,mnl' tyrk på, at
Ilottger har været horte fra byen. Fra 18'.B er han
bosat i Altona og signerer:]. Bollge1· i11 Altona. Stilen

cr lagt om, for nu er han hkvl't nen store skibsfarts
»Schiffszeichner«, som han kalder sig. Bottgers
skibsportra;tter fra Altunatiden er meg"Cl c11sarh:dc,
de l'1 arbejder viser en brig dlrr fregat set mon
baghorns side men vinden ind tværs 0111 styrbord
med styrbords læscjl sat. Skibet udfylder næsten lide
billedfeltet. Ingen personer alhil<lcs, ligesom scjlst illinge11 hindrer en præsentation af tak kelage og dæksarrangeml'nt. Særlige omstændigheder ved den gengivne fart refereres i den smukt skrevne undertekst,
der kan væ1·e på 2-3 linier, ligesom landtoningen
baggrunclcn forklares.
Slesvigske folketællinger 1803, Flensborg.
Altonal'r Musrnm, Schiffsportrats nr. 4-!3, 144,159.
ALT, IISM, MAM, MIM, MSS, SFL, ABM

Boye, Jens Hansen
Skibsfører i M arstal. Portræt i akvarel af_jagt Sophie
Marie af Marstal, 1851.
MAM
Fr<-'gat Catharina af Åtwnrå. 'li--gn ing i p.-n og vandfarvi, af

J acoh Bottgn. Bi-tegn et: Cathari11a m11 A penrade, g~/iiltrt durrh

Boye, Jens Madscn

Capitain C. G. Drescher 1840, t.v. med lille skrifi: Die Ansicht
von Cf!xhaven. Signeret: J Boliger Altona. Lysmål: 51 X 72,5
cm. J\l>t'11rå Must>um.

Skibsfører i O111md v. Marstal. Har 1855-1864 udført en række akvareller af sej lskibe, hovedsagelig
jagter, hj emmehørende i Marstal.
MAM

Baagøe, Carl Emil (1829-1902)

.Jagt Snphie Maria af Marstal st't i to positiont'r. 'l'i,gning i
pen og vandfarve af Jens Hansen Boye. Betegnet: jagten
Soj,!tie Maria af Marstal fart af Albert Hansen Boje. Signeret:
Tegnet n;fJens /lansen lloje 1851. 1.ysmål: -1 :1 X 62 cm . .J t>ns
Hansens Søfartsmust>um, Marstal.
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Marinemaler, født i København sum søn af skibsfører Jan Hansen Baagøe. Kom efter a t have fulgt
fadcrt"'n på cn rl'jsl' til Island i mall'rlærl' 18t'1-·18,
hvorefter han sum svend arbejdede sum dekorationsrnaleL I 1856 søgte han aller ind på Kunstakademiet
for at bliv<"' uddannet som marinemaler. Baagøc var
bl'taget af klippekysterne og d!'n klare Iurt ved Island
og Norge, som han besøgte på flere rejser også ombo1·d på danske orlogsskibe. Fra o. 1859 blev Baagøe
fast tegner ved lllusl rcrct Tid<'nclr. Som fi:.,rlæg fur
illustrationerne til denne og andre publikationl'r udførte Baagøe mange tegning1-r af navngivne skihe,
især afhj u I- ug dampskibe, der havdenyhedensinteresse. Han udførte adskillige skibsportræ t ter i olie på
lærred. Betegnl't på et brunmalet felt undl'r selve
billedet er maleriet af tremastet dampskonnert Fox i
isfyldt farvand: ført af Capt. T. Sødring, 1860 (IISM).
Baagøi-: hav1k fini11dt:11 udf111·1 t:11 ,~kvan;! a f skibet,

.J agt Nords!jemen af Omme-I set i lo positioner. Tegning i prn
og vandfarvl' af.). M. fioyc. Betegn et: Jagt "Nordstjernen« af
Ommel,førl a_f skipper H.F. Hawen. Sig11nt'l: Tegnet af] M.
B~i'•e Omme! 1861. Lysm:il: -1:1 X !"",!) cm . .J ens H;.,nst'ns SVJfarlsmust>um, Marstal.

dateret Københavnjanuar 1860. Fra 1861 er <'I maleri af barkentinen Cltin-Chin af"Flrnshorg, der stryger
det danske flag. På bestill ing afB& W malede Baagøe
et »gruppebillede« af de seks dampskibe, værfkt i
1865 havde bygget til danske rerkril'r 1). 13aagøe
udfintc også reportagetegninger fra de tidligste kapSl'j ladser 1866, 1867 og 1868 arrangercl af den i 1866
stiftede Kgl. Dansk Yachtklub.
1
) AflJ. i Frit Hav, Danmarks Redniforenings_juhila-umsskrift 1984, s. 14.
Wl'ilbach.
IISM

Clausen, C.
Identitet ubekendt, muligvis hjemmehørende i Helsingør 1). Virkede som skibspurtræ tmalcr i årene
1837-18'18. C lausens pnrtrættn af tre danske, r-t engelsk og fire anwrikanske, store skibe er alle akvardler. Med to undtagclsn viser de skibet mod bagbords
side og med Kronborg 0111 styrbord. I anlæg, malemåde og i udførelsen (med en enkelt undtagelse) af
dt:11 11nk11sl åemlt: tekst i sk , åskrif"t ligger C lausen&

:skibs porlra·ll1T t,.t"t upad j arnb P<'t<'rS<'ns billed er fra
dl"' samme å r, t!'g n<'t i d e n samme kuliss!' og fur den
samme inlcrnaliona l<' kund ekred s, m <'n ck n s tive ug
mang ler kuns tn eris k n!'r v!'.
') Forgæv<'s c f'tl'l's~gt i Folkf' tæ lling rn 1845.
Rrewing to n l'rahocly nr. 133, 134, 1:15, 1%.

HBM, HSM

Skonnert Ca1/u11i1111 Marit af Kolding. Maleri i o lie p;'\ lærred af Rasmus Claus<'n o. 1872- 73 . Betegnt't: .fint a/ Cr1/1/.
l lndr. C1m1,11 (sk ibets na\ n står på ska11st'kl,r clni11grn :igt,rr). Signnt't · R. (.'I. ... (ulæuli_i:t). l.ysmå l: 39,5 X 58 cm.
Abenrå .\1ust'u111.

tf' gouacher a l s kibe, a ldrig signf'r!"de. Fem-seks s111å
billf'rlf'r er a f C lemcntsens old!'harn skænket til d en
Historis k!" Sa m li11g på Holmen. Dr v isrr rl a ns kr orlogsskihr i søen , c 11 søsætning på Cammrlholm i
1750 ' erne 1) og rn kc:,lhaling på N yl10lrn . En d o bbelt
sta hcla nøbning d en 2. d r!'!'mber 1758 a r fregaltl'rll l'
Søeridderm og l ,<ITlJ!,elmul ~) m å med rimrlig s ikkerhed
kunne ti ls krivrs sam111l' kuns ter ligesom r n frr ms tilling af to d a ns kr o rl ogsskibe ud for Alg ier 1772
(S FL). Tre gouachrr af orlogsskibe i nu rs kl' li,rva nd l'
er fra æ ldre tid ti ls krl'Vl't Clcmrn tscn. lJrl fra sti len
og rnalcrnårlen er det sa ndsy nligt, a t Clem r ntsrn n
m es ter for d r to gouarlw r a r As iatisk K ompagnis
frrga tlcr, D ronning Sophia M agdalme søsat 1761 og
Frede,u bor,i: Slot søsa t 1764 (IISM ).
1) Afb. i Iljng og Erir hsc11 fig. 36 og l ) :rn.

HSM, O M, SFL
Cornett, Jiirgrn ( 18 11- 188 5)
Sejlm ager i Åhr nrå (l >Ul'gn s ka b 1838). Akva rel a r
s kolllll'l'lbrig , l1111a ar Ahr 111·å, 1835.
K a mphO\'l'lllT.

ÅBM

Dahl, Hagt·ba njørgrn Es bern ( 1825-1890)
Styrm a nd og skibsportræ tmalcr, s'11n ar _jordbruge r

Brig Ftmr~y Whit, /•.'I/air afilclsingør. T1-g11i11g i p<'n og v;rndfarw af'C. C lausen. Betrg1wt: Fam~y 11 'hitt !•.'I/al, afflelJingø1,
fort af Capitain Chr. l(ydahl. Signeret: C. Cla111m /11 /(i.
Lys mål: .'i!J,11 X 82 cm . I landels og Sufar1 s11111st't'I p,i Kronborg.

;,'r:~,
. -)-.

~
Clausen, Ras mus
r-.takrm!'stn i Åbcm å o. 1870- 1890. Vrrl s irlrn af'd <'t
a lmindelige m a krarlwjdc udførte han billeder af
i>øndc rnes gå rde og skippc>rhdolk ningc11s ~kil,e.
I lo lg<'r J acubsm : Skibs bilkdn i Ab!'nrå M us!'um , i
'\Jords k svigsk<' Musccr I. årg. 19 74, s. 14- 18.
0

\Bt-.1

Clausen, Thor P.
Skibsfører i R'11nn<' født u. 1874, bor d <' K a p <'l\'<'j 25.
T egnede rnang <' s kibs portræller i en en kel , naivis tis k
s til eft!'r, at ha II havd e lagt op. S!'ks k!'ndtc akvardler
n dalc redr fra 1872 ti l 1897.

Bt-.f R

Jagt Amalie ~r Rønne set i to positioner. Teg11i11g i pe11 og
vanclfarvc (m . lim ell e1 lak) afThor P. Cla11st'11. 8t'l rg1w1 :
Amalie afRønne fart <ifSJ..i/1/ier <:. l'iil . Sig111·n·t: TfinPI nf7'l1or
P. Clamen R11mte dm 17 f),mnber 1878. Lysm i\l : t 7 X G2,5 cm .
Bornholms Museum, Rønne.
, ' hu Hl '(It ..!l vtnrn ,)rJo~( 1th

C lf'mcntsc n, Clcm<'nt l\1ogf'nsen
(tilnavn : Rø 1111el.>y) (o. ln0- 1807)
Mester vrrl Ko nstrukt iu nsskolen på IJo lmr n . Udfi;ir-

~-

O\n ih•u\.i. ,..Z\w11ff~.

Skmmt'rtbrig 111111a af i\b1-11rå. 'l't"gning i pen og vanclfarvr
afJ iirgcn Cornett. Bt'lt'gtwt: tl11na a.filpmrade ~rgtfar Ga/1/.
Priedr. 1}rol/ ,!1135. Signeret: ge:7_. v. J urg. Conætt. 1.ysmål: 3 1
X 44,5 cm. Abenri\ Museum .
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Hulger og sis Pollux samt fra 1879 et dykkerskib med
besætning og under havove rfladen en tungdykkf'r i
arbejde ved et vrag (HSM). Fra pr-ovinsen har han
især haft sine forbindelser på Bornholm og i F rederikshavn. Der kendes meget fa b illeder af udenlandske skibe udførte af 0ahl.
Kirkebog for Vallensbæk Sogn.
Københavns Politimandtaller 187G-1890. St. A.
Københavns Begravclsesvæsens protokol 1890. St.A.
E Holm - Petersen: Skibsportrætter, s. 99 (afb.).
BAM, RMR, DRM, CllA, HOM, HSM

Nekrolog i lllustr. Tidende 1865, s. 241 f., Weilbach.
FBM, HSM, OM, SOM

S/S Odin (DFDS) runder Skag-t-:11. Oliemaleri sig-rwrt'l: J
Dahl 1880. Blændrammemal: fir, X 91 cm. A. BrR. J\uk. kat.
127 (19Bl), m. 50.

på Vallensbæk mark. I 1876 nedsalte han sig som
,,marinemaler« i København på adressen Kamdga
de 27, nu en del af Gernersgade. I 1890 blev han
begravet fra samme adresse. Trnds stillingsbetegnclsen marinemaler var han at dømme ud fra de u.
tresindstyve bev;u-ede arbejder udelukkende skibsportrætmaler i t raditionel forstand. Ar de tidligste
arbejder fra 1872 og 1873 er [ire a kvardler, hvor Dahl
efter engelsk forbillede lrnr sat sin signatur på et
stykke vragtømmer clkr en drivende tønde. Karakleristisk fur Dahls produktion til og med 1889 er dog
oliemaleriet, men han har også udfør1 flere akvarelkr, hvoraf nogle er lakerede, andre ikke. Både akvareller og rnakrier er betegnede i selve b illed khe1 med
hvid skråskrift, signatur og årstal er a nfi:1rt i stc:jlsk rift, ofte i sort dier rød farve. Ski berw, hvoraf ca. en
l1erdedcl er dampskibe, er afbildet ud fur kcndtr
kulisser som Skagrn med fyr og fyrskib, Dover og
Helsingør med Kronborg. Lyseblå himmel med hvide. og grå skyer eller en tidlig morgenrøde med aftagende skydække er· karakteristiske belysninger. Sejlskibene er set mod bagbords side ug gi\.r frem mod
vinden for styrbords habe ug vind fyldte stagsejl.
Også dampskibene gru· mod vinden lor at få den
næsten obligatoriske røgst ribe agterud. De portrætterede skibe viser et bredt udsni t af den købrnhavnske sejl- og dampskibsnåde. Dahl synes at have haft
et godt kendskab til trafikken i havnen, og blandt
h ans tidlige arbejder rr akvarrlkr afvandbådene s/s
I0!-i

Slup Dorothea Johanne afTrondhjem. 'leg-ning i pen og vandfarve af M. F. I )alag-r.r. Bt-:tegnet (i svag skriveskrift i va11det
ml. skib og forkant): Shalu/1/,en Dorothea Johanna .førend, af
Ca/11 .... Duus. Signeret: Tev1et af. .. Da/ager 1806. Lysm!il:
4fi X :i7 cm. Norsk Sjøfartsmuscum.

Bark Alba af Kølw11havn set ud for I lclsi11gør. Tegning i
pen, akvarel og hvid clækfarvr, lakeret, udført afj. Dahl.
Betegnet: »Alba" afKjøbrnluwn Ca/1/. H.J Toxværd. Sig-,wrrt:
J Dahl 1876. Lysmål: 55,5 X 7B cm. Bornholms Must>mn,
R"'nnt>.

Dahl, Niels Carl M. Flindt (1812-1865)
Marinemaler, søn aflOldinspektør i Faahorg. Udla:rt
som malersvend på Langelaud søgte Dahl arbejde i
København og blev optaget på Kunstakadeiniel i
rn:15. Her blev han rlcv af Eckersberg, der ne1op i
disse år var meget optaget af sømalerirt. Da Eckersherg blev ældre og hans sy11 blev svækket, benytlede
han Dahl ti l at male riggen på sine skibsbilleckr.
Dahl var i 184-0 i I .issa bon med kadetkorvcttcn Flora.
Fra dette i\.r og ti l 1852 virkede lian som tegnrlærer
ved Søkadetakademiet. Dahl har tegnet og malet en
stor del af orlogsflådens far1~jer i søen. Ha11s sidste
. billede var a r Sølræ.fh.i11ge11 ved J/elgoland 1861.

Dahm, Hans Peter Chr. ( I 787-18H)
Tegnelærer, prospekt- og ski bs port rætmaler i Drammrn, arbejdede udclukkendr i tusch og akvarel/gouache. Født i København, søn afskibskap1ajn Michael
Dam. Dahm var med i 1808 på linirskibet Prins Chr-istian Frrderik ved ~jællands Odde, da skibet måtte
stryge flaget efter en tre timer lang kamp mod en stor
engelsk ovennagl. Dahm blev su111 krigsfange anbragt på dr1 engelske prisunskib Hnhama. Mellem
1810 og 181:3 blev Dabm fi·igivrt, for i 1813 blev han
ansat som månedsløjtnant ved kano11bådsafrlclinge11
i Frederibværn. Efter fredsslu tniugcn, hvor Tvillingrigcme blf'v afskilt, forbkv 0ahm i Drammen, hvor
han giftede sig i september 1814. Der kendes 10 a r bejder af Dahm i danske museer, begge situationsbilleder: Den danske Fregat Diana, comma11deret af Captn.
N.C. Meyer, jaget al en engelsk 11 Can11ons Fregat nær
Cartlwgenn i September 1807 (HSM) og Sluppen Familien
ført af Captn. L. I. Biilnw/orliiser på Lesø d. 11 r 15 Apriil
1815, dateret 18IG (SOM). I norske samlinger er lxva-

ret eu d el s itua lio nshillNlc-r som tradi tionelle s kibspor trætter af Dahm 1). Vestfo ld F ylkl's museu m,
Tøns berg, har nest m rd ni s tykker, at datere fra u.
1811 for det tidligs te og 1840 fur dl't se nes te. Destammer fra en priva t samli ug. Oa hms repræsentative skibsportræltcr er ikkl' d a te ret, fartøjerne er set
under sejl i to posit ioner 11d fo r m ofte genkendelig
kystlin ie. 1 far velæg ningen er d e kcudl'lcg ncdc ved
en udstrakt brug af blå t med cl indslag af rosa .
Norsk Kuns tnerleksikon vol. I , O slo 1982.
Vcstfuldminne 1940, s. 50 rr.
1) F. Holm-Pe tersen: Skibs port ræ tter, s . 8 7 (alb. ).
HSM , SOM .

Dalager, Mathias F erslew (1767-1043)
Teg nelæ rer ug rna lermesll'r i T ro ndhj c-m. Født i
Grnn la ml , men ko m tilbage til D a nmark i 1872. Udd annet i København i tegning og maliug. Bosat i
T rondhj em fø r 1797. Udførte po rtræ tte r og d ekorationsarbejde r, p rojekter og s kihsportræ tter. Arhejckdc- hovedsagrlig i tusch og a kva rel/gouache. H a ns
portrætter af skibe er re t s tive, d e er se t u11der sej l i en
eller tu positioner, ofte ud fo r Munkho lmc-n. 'l'c-ksten
er no rmalt anført på et s kriftfr it under billed et.
lla ns søn, M a thias Anton Dalager, d . i Truudhjem
1837, udførte ligeledes pros pek ter ug s kibs purl rælle r.
Henry Re r·g: T ru11dhjems Sj 0fart , hft. 4 s. 302, 352,
3fi.'i.
Kr. K o rch : T rondhjc-m i gamle dage, 1907.
Samme: Vore uldcfura:ldres la nd efte r deres egne
billeder, 19 10.
NS M

1) Afb. i Ilardsysscls årbog 1976 s . 73.
RAM , MJ\M, SOM, STM

mod tog nogen vej led11 i11g a f C . Haa gøe. Blev af
OFDS bes tilt ti l efte r firmaets c-ks pa nsio n i 1870 at
afrna lc scls kal>e ts llå <le. J\f<lissc bill ed er rr i rc-cleric-ts
eje cl o liemaler i a f 25 s kibe i Køhc-n havns havn set fra
havneløbet med tre markante s kibe i forgr unde n .
Skibsnavnenc- er ridset ind i farvelage t. E n a kva relleret sor tkr idtteg ning af0ådcn har 2 1 s kihs nav nc- s krc-vc l rned bl yant (HSM ).
WC'ilhaeh.

E11 <ld af DFDS's nåde. Tegning i sortkridt og hvid t oliekridt på l>lål papir af Holgrr Dracl11na1111. 8Nrg11r l, '.l i
skibsnavnr skr!'vt'I på mrd l>lyanl , ma ngr ula·sd igt·. Sig1u·rct: li. Drachma,m 1870. Lysmiil: 76 X 138 rm . Skitse til stort
oliemaleri ejet af DFDS. I landcls- og Søfartsmusrct på
Kronborg.

Dreier, Johan F r iedrich L eo n hard (177.'i 1833)
Født i Trondhje m og ko m å r 1800 til Bc-rg rn , hvor
ha n døde. Tidligt i 1800 å re ne c ta blerl'd c h a n s ig sum
teg nem ester og tilbyder sig sum i Ad resseav isen i
1820 med : . . » Prospekte r i Tuseh tc-gning og illumi11crl saavel i O lie som i Farve Ligrsaa ka n erho ld es
skibe tc-g net c-fter M å l 1). De 0es te af Dreiers bevarl'de
a rbej de r l'r pr·uspcktcr og ud ført i a kvare l. H a ns
skibs portræ t ter røber pros pc-kt teg nerens rutine-. Bagg rund c- n , drr o fte- viser indsejlingen til V ågrn , n
mege t nøjag tig gengivet. Fartøjn11t· er ret kra ftig t
fa rvelagt , mens søen mes t er holdt i g rå toner mod
surt. Påskri ft og sig natur c-r p å a kvarrlkrne ofte ddt
ved et våbe ns kjold i midten a[s kriftfeltct. lngrn s ikre
a rhc-jder krndrs i D a nma rk.
1) W.M. Schclderup: Bergens Skipperfore nings Samling, Bergen 19 17 s. 2 1.
O plysninger fra Norsk Folkemuseum 1984 .
NSM m .fl.

Damm, C. (o. 1860 19'.1.'i)
I lavneassis tmt i Frederiks havn , modelbygger og
marinemaler. H a ns måske tidligste, kcud tl' a r bejde,
c-t oliema leri af skonnertbrig Mari, MagdaLeni' a f Fredc-riksh avn tydrr på , a t han som s ki hsportræ tmalc-r
er ins pirere t a f .Julius Gregerscn (MJ\M). Damms
s tore og ka ra kteristiske produktio n er s m rt, ret ensarted e olie billede r a[ fiskek uttere lijernrnehø rendc i
Frederiks havn ( HAM ), mange- af disse er i p rivat c-je.
De blev oftest teg nede r ftrr r t fotografi. Også fartøjer
fra andre havn e blev malet u nder besøg i Fred erikshavn . D e fles te billeder er uda terede, de t seneste
k<·11dtc e r sko nnert Undine afSlru cr, rna lrt i 1920'erne
l'ltcr e t fotografi. 1)

~ A{,

Galease Anna afllcrgc n. T'cgning i pen og vand fa1vc afJ oh.
F. L. Dreier. Betegnet: Galtia.r~Skibet »A nna" af Bergen.
C:0111111. af <:n/11. And' Svemen. Sigm:n: t: J ult. F. L. D reier,ji,ril
1812. 1.ysmål: 42/i X :,6,ll .-m. Norsk Sj"far1sm11st'um.

Drachmann, H olgrr (1846-1905)
Fo rfatter og ma rinem a ler. Gik nog le å r på K u ns ta kad emiet ug va r elev a f C. F. Sc;,rcnsen, ligeso111 han

Sko1111ert Hygæa af Ker teminde. O liema leri af C hr.
Echardt. Sig11eret: C. Eckardt 1870. Maleriet kun kend t
gennrm fotografi på Ke r tf'minrlf" M11sf"11m og HSM.
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Eckardt, Christian Frederik Emil (18'.12-1911)
Maler, fodt og opvobel i Køhrnhavn. U d dannrt på
Kunstakademiet cf"tt-r fem år i rn a lerlærr. Uden at
Eckardt kan karaktrriscrcs som marinemaler. har
han dug malrt mange rnaritimr motiver især fra
Københavns havn. Heraf må rt o liemaleri af l~juldamprrrn Gerda i Toldhoclløbet nærmest karakteriseres som t: l skibsportræt (HSM). En trgning af sis IJ
Bager i brand i Køge bugt cl. 30. okt. 1875 var forlæg
fur et træsnit. Eckardt fandt sin hustru i Kcrt<'minde,
og hn udførte lian i 1870'crnc lu, muligvis flere,
skibsportrætlcr i olir for byens :;lørst<" købmand 0_14
rl'der I. A. Larst·n , skonnntbrig Hygæa og jagt Tre/de

t ,:I!,. ')
')Johs. Larscn:Jq,{ kan huske. Gy ldmdal 1950, :;. 22.
Weilbaeh.

sluttede sig til <len gruppe kunstnere, prolcssio11dle
og amaløre1·, der i tusch og vandfarv<' skildrede l'piso<ler fra kanonbåds- og kaperkrigen mod e 11glænderne., efter at Danmark i 1807 have mis tet s in flåde. ') I
Eckersbergs kendte produktion forekommer ingen
betegnede skibsportrælle1·, men ud fra hans dagbogsoptegnelser ser vi, at han med års mellemrum har
modtaget sådanne bcst iIlinger. 1 ) Ecknsh<'rg afmalede mange skibe, også navngiv11c, med en 11æslc n
fotografisk nøjagtighed. Det var ikke bestillingshilleder til e n skipper eller reder, m<'n kunstneren selv, der
gjord<' studier i de forskr llige skibstyper og senere
s tillede billederne til sa lg unclrr 1ypebcteg11clsn m ·
som »en dansk jagt«, »e n frega t«, »t·11 nord amerikansk brig« o.m.a.
1) Nids Truslew: Skib<" i Søe11 1805, s. 29-30.
2) 31. maj 1831 , '.-l. aug. 1837.
Weilhach.
Se iøvrigt under Litteraturlisten.
IISM, MSS, 01\1 , SMK

Elingius, Hans Nicolai (l:o. 1790)
l ljemmehørellllC i Flensborg, sø11 af"blokkedn:jtnnester Nicolai Elingius. Skibsfører fra IH13. Udførtr
1807 en akvard af pinkskib »Hrrtalning« af K hhvn.,
der undflyr en angribende engelskmand.
Slesvigske Folkl•t;t"llinger 1803, Flensborg.

ORM

Ernlund, Frederik (1879-1957)

Damphådenjo/w1111P, Middelfart l>.t111pskibssclskahs li1rs11·
fartaj. Olirmaleri ar Fr. Ernluncl. Sig11rn·t: E111lu11d 1935.
Lysmål: 36 X 4{i <·111.Miclclrlfarl Museum. Ernl1111d 111aleclc
dampskiussdskalwrs ,ddre fartflj<'r i <·11 serie.

Eckersberg, Christuph<"r Wil helm (178'.-l-1853)
Makr, professor Vl'd Kunstakadrmiet. Var født i
Blåkrog ved Abenrå og havde fra sin fi;Jrste læretid
hos malerenjesjesscn i Abendi (s.d.) lært skibsportrætmaleriet at kende og har i løbet af sine næste
læ reår i Flensborg kur111et uddybe s it kendskab til
genren. Vi har ikke kendskab til, al Eekcrsherg selv i
sin un,e;dom har udført skibsportrætter, men han
I 08

Maler, fø<ll i Odl'nse, men korn til Middrlfarl i 1903,
hvor lian fik arbejde hos herværend(' malemwster
Eriks<"n. Ernluml var en alsidig kunstnerisk prrsonlighed. Af hans mangr olitrnalcrirr var adskillige
søstykkn og l.illt"hæltsidyllcr, men også en dd portrætter ar lokale sejlskilx.

MTM
Foss, Peder Nielsen {1821-1882)
Skibstørnmermand og skibsport rætmaler i Dragør.
Søn ar matros, senere vægter i Dragør, Nicis P. Foss.
Ældste kendtr arbc,jdc er en lille farvrlagt pennetegning ar Rri.J!..J!.ell Sex Søtlskende (l/Kjøbenhavnfart af C'ajit.
I'. J Juncker. Den er sig11er<'t: Tegnet af P. N. Fo.rs i
Tromsøe den 18. August 1843 (ORM). Foss blev gift i
1848, fra hvilket år er lwvaret e t klassisk portræt af
brig Haabet ar Dragør 1). Han sejlede fortsat - efter

6;-~4

I~ ,,;,,-tt,

Brig De seks Sødrkmdr af København i storm ved Tromsøe.
Tt>gni11g i pen og vandfarw af P. Foss. lktcw1r1: Briggen Sex
SødskmdP af Kjobmhmm .fort af Capt. P J. Junker. Sig1wr.-1:
Tegnet af/~ N. Fo.u i Tromsøede11 /8. llugu.1/ 1843. Lysmål: 20 X
29 cm. Dragør M11st>um.

familietraditionen på Vestindien og hustruen rnii.ttr
forsørge ckres efterhånden seks børn ved at va~ke,
s tryge og brodere for folk. Da han lagde op midi i
1860'erne og arbejdede som bødker i Dragør, var han
kvartalsdranker og i en depressiv periode tog han si t
liv. Foss' proli:-ssio ncllc produktion afskibsporlnc!ter
ligger fra o. 1864 og frem ti l 1881 , de tidligs te er
akvareller 1 ), lll<'n langt de fleste rr malet i olie på
lærred. Det <'r præsentationsbilleder afskibet srt fra
side11 og under sejl, personlige detaljt."r er sjældne.
Foss var sc.jlskibenes mand og malede sjældent andrt"
fart~jer. I Ians billeder er signcn·tk P. Foss eller uftrst
P. F. og de er almindrligvis uda Irrede. Størstrdclen af
de porlræ!terede skibe var hjemmehørende i Dragør
og blev a fmalet i kulisse efter ønske, i Kanalen ud for
South Foreland, ud for Kronborg og lJclsingør eller
ud for hjembyen. Adskilligr af disse billedn hænger
endnu i hjemmene og en lille s11cs rr på Dragør
Museum.
Manuskript ar kunstnerens barnebarn Marie Foss
fra 1959 i familiens eje er tidl. benyttet i HolmPct(·rs1•11 og Lund: OraKm·, s. 89-91. 1) aO,. hers. 151.
1
) F. Holm-Petersen: Skibsportrætmalcre, s. 92 (afh. ).
8AM , DRM, HSM, N03, SOM

Frantzen, Nicis Eukarius (o. 1819- 1897)
Skiusfører og skibsportrætmalcr. Hjemmehørenck i

Nyborg, nævnes i 1843 so111 slyrmand, fik borgerskab
i Nyborg 1852 som skibsfører. Delle bo rge rskab ombyttede Frantzen i 1881 til t'l tkLai ll is Lborgers kab 1}.
Hans o. 25 kendte arlJt:jdl'r i olkntligt og pri va t ('jC er
alle traditionell e skibspnr1n:rttcr udført i akvarel, et
enkelt i olie: sej lskibe afhildet i to pos itoncr oftest
uden la ndkending i baggn111dn1. I 11gen af dem er
daterede, rne 11 ud fra dt·11 aldrig mang lend e angivelse
a l'skihs lC'! rerens n a, n, kan d e a ll crll cste med en enkelt
senere undtagelse være malet i IB7U'ernc. Nogk afbildede fartøjer hørte hjemnw i Odt"11se, M arstal,
Svendborg, Horsens, Tn.wnsc og Karrebæ ks minde,
cllr rs var det N ybo rgs scj ls kihs llå dc Frantzcn afimtlcde efter at have lagt op som skipper.
1) Oplysninger fra loka lhisto ris k ar kiv i Nyborg.
HSM, MAM, NMN , SOM

Frederiksen, Arnt' Skottrnho r~
M arinemaler, fh v. s Ly rmand og lærer ved Søfartsskolen i Sønderborg. Født 1932 i Snekkcrstcn, bosat i
S1-t11derborg. Oebutert'dt' sorrr maler i 197'1. Ved sid,·11
ar et historis k sømaleri med sk ildringer af markante
episoder til søs i 1600 og 1800 årene har Frederiksen
udført 10-1 2 skibsportrætler om ;°1 n·L på bes tilli 11g.
De levt:rcs Lil ins titutio ner og til folk, d er en ten sel v
har sejlet med de påg,cldl'nd(' skibe, eller som har cl
familiemæssigt ell<"r lo kalt tilhørsforhold til et bC"s temt fartøj eller rn rute. M o tiverne for Fre<leriksen s
s kibs portrætter spænder fra Jens Murrks s kibe
f.'nl1jømi11gen og Lamprmm over d e ga mle scjlfC'lrcndc
G rønlandsskibe Lil både æ ldre og nyere damp- og
mo torskibe.
M r dd elser fra kunstne re n.
Søfart 1975 nr. 10 s. 23.
Tidsskrift for Søvæsen, marts 1976, s. l06-07 og nov./
dec. 1977, s. 5 14-IG.
SFL, ÅHM, South Strcet Seapor1 Mu s., New York.

han op gennem Italien og T ysk land og slog s ig ned i
Flcns bor·g, h vor han i 1881 blev 111aln11H·s1n. Et af
lrnns førs te skibsportrættcr forestiller s/s 11 e.i:a af
Flensborg, d et r r signeret: .Jul. Gregersen/ Maler 11/3 89
og be teg n et: zwn Andenken.i:ewidmel l'CJII uinm Swiegerellem (MSS). Fra o. 1890 havde Gregersen sat skibspo rtræ tm a leriet i system. Sin skitse afskibet overførte han t il lærredet ved at genncmprikk<· linjerne og
drysse kulstøv gennem hu llt·rnt· 11ed pit lærredet.
Disse ka lker ble\' nummnered<' og gem t sa mmen
m ed best ilt tekst og køb<"rs navn . I m a nge tilfælde
b lev produktio nsnummeret gentaget pr1 d e t færdige
lærred. Omkring 575 kalker 11um111<·n·t op til 1~55
ejes a f Dtt danske Cent ralbibliott·k i Flens borg (dup lik. Ka t. 195G). Indtil o. 1900 har Gregcrsrn portrætt<" rTt mange store sejl- og især damps kibe, m en
sen ere fandt han sine fles te ku11der bla 11d t de sm ås kippere, der sdv både ejed e og IC'!rtc deres s kibe. lk
ses fra si d en under sej l i Flens bo rg fj o rd eller Alssu nd . I 1908 h avd e Gregersen udført 500 ski bsportr.:r1ter. N r. 500, hv is kalke ikke er bevaret, ska l have
vist en 4-mastct ba1·k i s ols ki11 1 ). Eksempel vis blev
m otorga lease n Cltarlo/ 1.P Marif af' Sønderborg fø rt ar
Kapt. K. Welker malrt i 1942 som nr. 1276 (MMS),
m a leri<"t er forsynet med årstal, den udatnede kalke
fortæller, at kapt. Wclker ogs:1 var kø bn til billedet.
') Julius Gregerscn, h vis pensel hl<"v en pen i den

(

lflllt::.
Slup Søbfom.slm af København. Oliemaleri a fTri ts Norda hl
Grove. Bclt'g11t't: Søblormlm af Kiobmliav11 1858. Signeret:
Nordnlil (.'m11, 11172. 1.ysmål: '.m X :,B,:> nn. Ha11dl'ls- og
Søfartsmuseet pii Kronborg.

Grove, Peter F rederik (Frits) Nordahl (1822 1885)
Kun s tma ler, bosa t i Købc11hav11. Gr·oves far va r kapta jn i m a rinen og ha ns morfar llådc ns billedhugger
Fr. Willcrup. Var la nd skabsmaler, men 11dfi,,r1e i
1872 Lo, muligvis nt'n·, s kibspo rtrættn, c1·indringsbilled cr i olie, a f skibe, drr i 1858 tilhørte redere n Clt r.
Thaae i København, skonnerten Iris og s lup

Søblomsten.
Wc ilbaelt.
IISM

Gregersen, Julius T. (1860-1953)
Malermester og skibsportra:tnmln i Flensborg. Født
i »Tyrstrup ved Limfjord en« (muligvis T yrrestrup v.
Nibe). Da faderen, der var no rdmand, døde tidlig t,
fl yttede familien ti l Flens borg, moderens fødeby 1).
Efter moderens ønske korn lta11 som M ,hig i rnaledære, mt:11 <la læætide11 var overstået, f'u lg te Gregerse11
sin rgen lyst, gik til søs og sc:jlcde 3-4 år på alle
verdenshave. Efter afmøns tring i Triest, vandrede

ne11sborgs ke historieskrivnings tjent·stt·, Flt-11s!)()rg
Avis 7. ukL. 19GG, arLikd afErnil Lrn1·11,:1· 11.
1
) F. H o lm-Pe tersen : Skibsportrætmalere, s. 17.
Karl J. Harder: C regerse11, Pai111n ofsltips, i Sliips
m on thl y, I ( 1%6) nr.~, s. 83-M.
BMR, SFL, MSS, I ISM, MAM , NMN, SOl\1, Åll.M

Sk01111t'rl Vega af Nyborg. O linnalt'ri afJulius Gn·gt'rsm.
Hrtrgnn: Vtgn-N_yhorg Cpt. il. Winkltr. Signf"n•t: No 628. .Jul.
Grtg,rstn. Nmsborg. 27/11. 1911. Lysmål: 53 X 74 ,5 cm . Nyborg Museum.

Hammelev, Ras mus Chr. (1801-1854)
Toldembt:dsrnand og skibs portrætmaler. Fød t i Skelskør, kryd s tu ldbctjent i 1827, toldassis te11t i Tønning
og Flensborg, i 184:l i Kø b enhavn. Død som toldoppebørsclskon trollør i Kastrup 1). Tidligs te kendte
skibsportræ l er af amerikansk brig »Rapid ofNewh111yjJOrl, Daniel C. Payson Commander, at Copenlia.i:en, 1825 2)
Ve.d s ide n al'en lej lig hedsvis leveri ng a f skibsportrætter til private, som jagt Frue Ma.i:dalen, Rruun al'Frcdrricia, 1843, sy nes Ilammrlev førs t og fremmes t a l
109

have været toldetatens mere oflicidlc skibsportrættør. I etatens eje er portrættet af Den forenede Krydseskadre, 1818, samt kry<lsjagle11 Jylland, 1834. I privat
eje kendes yderligere lo skibsportrættrr, som de øvrige udfør( i ak va rcl.
1) Personal hist. Tidsskrift 6, rk, II, s. 24 saml oplysn.
fra Holger Munehaus Petersen, Toldmusef't.
2) Brcwinglon Peabocly nr. 608.
TOM.

Hansen, Broder Heinrich (o. 1811 - cl. crtn- 1851)
Skibsportrætmakr i Fknsborg, fra o. 18% i Altona.
Født i Wyk på Føbr, hans tidligste tre kendte porlræller er afhvalfangerskil.ie hjemrnel1øre11de i Flensborg og datere( 1826 og 1829. To er signeret: Bruder H.
Hansen.Jagt De trende Brødre af Thurø, 1832, (SOM)
er signeret: /egnet af R.H. Hansen i Flensborg. Næsle
stedsbetegndse er fra 18'.1fi, hvor signaturen på lo ar
de fem kendte akvareller fra dette år er udvidt>t med
l.iynavnet Altona og dette gentages med mellemrum,
sidst i 1849. To arbejder daleres dug Harnl.iurg 1841
og 1845. I folketællingen 184-5 kaldes Hansen marinemaler og bor Ilaumannstrrppr. nr. 9 i Altonas søndre
Lyde!. Husstanden er på tre personer, men kun 8. I I.
Hansen og hans unge hustru nævnes. Hansen tegnede: hovedsageligt skil.Jem: i akvarel , vist i lo pusiliu11er
og i baggrunden oftest Hel goland eller Kronborg.
Underteksten rr i pyntf'lig kursivskrift rigt forsynet
med kruseduller. Et stort antal skibsbilkder med alle
H,msens karakteristika er usignen:de. Lejlighedsvis
må Hansen have udført skibsport ræller i olie på
lærred som de to portrætter ar bark. Jacob af København og brig Colibri a~. Åbenrt1, bestilt af skibenes
forer, eapt. Kersting i Abenrå og betegne! Hamburg
1845 og Altona 1847. Uf' fyldige undertekster er skrcvt'L
med oliefarve på et gråbrunt, malet skrift.felt. Fra
1851 er ~let seneste kendte arbejde, skonnertbrig
Isabel afArhus, fort afS. M. Sørensen, der i 1810 sum
fører af_jagt St. Jørgen havdf'. fået df'.ttc fartøj portrættcæt (GBA). Foruden skibsportrætterne skal llansrn
have udfort oliebilleder ar trærningcr til søs under
Napoleonskrigene (Weilbaeh). Han arbejdede også
som litograf og udsendtf'. litografir.r afhændrise,· under Treårskrigen 1848-50.
Slesvigske folketællinger 1845, Altona.
Roger Fineh, s. 47 afb.: brig TagusofSunderland,Joseph
Woodruff Commander 1849. Weilbach.
110

<rnÅ, HSM, KTM, MAM, SFL, SOM, ÅRM.
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ren ILA.II . er en blyants- eller surtkridltegning af d
sejlskib i rum sø ofte set skråt fi:,rfra sc-jlcndc for rlkr
mod vinden. Teks1 og signatur står i fraktur for
neden i sdve billedfeltet. Hansen har udført teg11i11ger farvelagt i oliekridt eller akva!"l'I saml eukcltc
oliemalerier (HSM). Da H. A. Hansen sejlrdr på
England, solgte han en del skibsportra>ttf'r, der ar
mellemmænd blev rc-produerrct og solgt som postkort i engelske havnebyer uden fortjeneste for ophavsmanden. Jens Hansens Søfartsrnuscu111 i Ma,·stal ejer ca. 60 ar·l.iejder arH. J\. Hansc-n, og mange- n
endnu i privateje.
F Holm-Petersen: Skibsportrætmalere, s. 24. Oplysningerne her korrigerede og supplerede ar Erik Kwmann, MAM.
BSK, HSM , MJ\M, SOM

Skonnert HaldPr ar Nakskov. Tegning i pen og vandfarve al
H. i\. Hansen. lktcgnet: Skonnert Balder af Nakskov ført af
Skipper Mathias Lauritzen Madsen 1877. Sig,wrcl: 'l'eg11,t af
Ham Andenen Hansen. 1.ysmål: :i2 X fi7 cm . .Jens I lansens
Søfartsrnuscum, Marstal.

Hansen, Hans Andersen (1854- 1948)

Skibsførerogskihsportrætmalcr· i Marstal. Var søn ar
skihsfører i Marstal og kom sdv ud at srjlr som 11årig med jagten Emanuel af Marstal. Sejlede senere
som styrmand og skibsfører på New Foundland og
England. Omkring 1890 slog Hansen sig ned i Æ.røskøbing som fotograf, mrn det gik dårligt, så han
flyttede tilbage til Marstal og gik igen til søs. l 191.'i
gik han i land for godt og suppler·ede sin indkomst
med at tegnr. skibsportrættt>r. Da Hansen også spillede violin, gik han under tilnavnet Spillemanden.
Han tegnede som li årig sit første skibsbilledc(MAM), og han var aktiv som skil.iswgner til 1945.
Hans senest<" kendte arbejde, en farvelagt ulickridttr.gning af en jagt set mod agter er br.tegnet:Jagl tegnet
afllans Andersen llansen, 903!14 Aar-1945 (MAM). Med
denne signatur, som han l.irugte flere gange i sin højr
alderdom, og som med ku11 a ldersangivelsen til forskel, svarer til hans første som li årig-, 111å ha11 have
følt, at en ring var sluttet og en livsgerning rørt til
ende. Den karakteristiske skibstegning med signatu-

Tremastet skonuert Willemoes af Thurø runder Skagen.
Tegning i blyant af 11. i\ . Hansf"n. Heteg11e1: »Willwwej«af Tlturø-Capt: M. Eriksen. Signeret: 11. A . li.IMars/ri/. IIJ/7.
1.ysmål: .'i{i X 78 cm. Privatej e.

Hansen, Ha11s Christian
Skibspor1 rætmaler, virksom 1818- 1848. Synes at
have været hjemmehørende i Flensborg. En akvarel
ar slup Maria af Sønderliu, 1841, (HSM) er signere!
»ge;:_. v. H.C. Hansen ... rg«. H.C. Hansens arbejder
minder i 1820'ernc overordentlig meget om J. Høttgc1s, senere om il. 11. llansens tidlige skibsportrn;tter. Ligesom B. H. Hansen har H. C. Hansen dog
kun signeret et fåtal af de akvareller, der efter deres

_.

,,

brig, foruden et regulæ rt ski bs por træt, en akvarel af

Sluppm Anne Christine i en heftig slonn under E11p,la11d,
/843, signeret: » Tegnet af I. I. Hansrn 20/2 1845« ~).
1
)

find es ikke i folketællingen he r 18'1 5 dier i horgers kahsprotokollcn.
2) Afb. i De næsten ukendte, 1971 , s. 86.
Ole M o r tensen s. 7G.
FKF

Hansen, I. R.

Brig K iels,11.~ ,if Fl"11s ho rg. Tegning i pen og va11dfarve af
Heinrich (?) C. I lans!'n. lkt,·g11e1: Kielseng fm Fle111borg
commamlure/ af C11ptai11J1J~~m Fra11zm. Sig ne1et· g,.:,ir/1. 1•011

H. C. Hansrn 18:L (5?). Flensborg-hus.

karakteristika må tilskrives ham.
HSM, KMK, SFL

Hansen, Hans Lind (18 19-1880)
Skibsbygmester og s kibsportræ tmaler i Odense.
Født i Skibh usene ved Odense, søn af s kibsfø rer.
I.ærte s kibsbygning og konstruktion i Troense og var
hrr til 1841. I 1842 anlagde han sit eget værft ve<l
Skibhusene. T o lxvarede, rutineret udførte s kibs portrætter fra 1811 og 181.'i viser, at han også har været
virksom i drnne genre.
J. Lauritsen : S0wje11e til Odense. Odense 187'.-l,
BOM , ORM

Slup An, <:hrirtine afFaaborg . Tegning i p t·n og vandfarve af
I. I. I lansen. BNrgru-1: Sluppen Ane Christine i er, hejiig Storm
under England 1845 (mecl 111i11drr skrift: Flmsbo~~,r,rm ( =
Fll'nsliorgfareren), tv. og th. for skrifLIHtel: Faabo~g 20/245.
Signrrrt i billedfeltet : F !. llNS ( = Ft>C'it 1. Hanse n ), s ign .
under billedet: t,gri,t af!.!. Hansen. Lysm:'.11: IC,,'i X 17,8 c m .
Faal>0rg kulturhistoris ke M11srt-r.

Hansen, H einrich C.
Signaturen: gu.eic/1. von H. C. /lansen und er et naivt
portræt af brig Kielsm.t: af Flensborg, 18~5, set i to
positioner, tilskrives efter ubekræftet kil<le 1) en
H einrich C. Hansen , hvem fl e re senere, usig ncrede
akvareller muligv is også kan tilskrives.
1
) F. Holm-Petersen, Skibsportrætrmilere, s. l.'i0.
Flensborg hus

Hansen, I. I.
llar øjensynlig haft tilknytning til Fåborg 1) . Kendt
er to farvelagte tegninger a f en da nsk fregat og en

-:..-:

-..
.·
,

-

_·_____

-~-.-~

:

-

:~

--

-...

.

- ......""...

-~----~.,~-""""'

_·· ....,,.
~--

-

-...

..,

Galeasen Catharina Maria af Odense set i lre pos1llont·r.
Tegning i pen og go11ad11'/va11dfarvc afllans I .ind H ansrn.
Betegn et: Galeasen Chatharina Maria rifOdense, tilhørende l lerr
Kj øhmand S. Bang og dens Fører Captn. A. Hmum. Signeret:
Skibhu.rmt dm 12 August 1844/ Tegnet af lla11.r Lind I lansm.
Lysm:'1 1: 50 X 68 cm. KMO.

Skibsportræt maler, virksom i København 18'.-!7 '.rn, i
Altona 18'.-19-40. Arbejde<lt· i samme stil som B.H .
lla nsen og H.C. H a 11sl'11, og hans farvelagte teg11i11ger af skibe set i to pos it ioner og ofte med Helgola nd i
baggrunden lig ner disses til fo1·veksling. Fra hans
fi,,rs te periode er fem po rtrætter ar Svendbo rg-skibe
(SOM), 1) heraf er tie to tillige med et portræt af
briggen Viclorifl af København daterede i Kl'lhenhav n. Fra A ltonatiden er syv sig nere<lr arb<:jder,
hvoraf to er ens, d e viser s konnert Re.t:ina af Miiltlenberg, Capt. P. Oeslmann, /840 (AU', IISM). Efter a ng ivelse af adresse på fl ere- a f sine billeder boede I . R.
Hansen i 1839 i Sandbcrg 11 , i 1839-1-0 Seestcrmanns trasse 31. Han er mu ligv is identisk med I. Hansen
(Hanson ), sk ibsportræ tm a ler i N ew York 1812 18.'i0,
d er ma lede - ganske vist oliebilleder- i sa mme- s til 2).
1
) Portræ t afj agt Sine afM i<ldclfart (M I M ) afh. U e
næsten ukendte s. 82- 83 s kal være dateret 1827. Dette årstal kan ikke verifierres.
i) Brcw ington Mys tic, s. 174.
Altonae r Mus., Schiffaportriits, nr. 29.-32.
AU ', IISM, MIM, MSS, SOM

Hansen, Michael B0l111 ( 1877- 1957)
Skibsfører og skibsport rætmaler, havnefoged i Neksø. Fl'ldt i Neksø, søn af søfarende og g ik selv til søs,
da han fyldte 15 år. Han sejlede mest i indenrigsfart,
til h an i 1905 blev skipper på Neksøskonnerten Anna.
D en førte ha n i ti å r, til han i 1915 gik i land og blev
lods i Neksø, hvor han fra 1930 til 39 var hav nefoged .
I 1939 lagde han o p, m en fra sit hus på No rdre
Strandvej i N eksø for tsatte- han trods en p lagsom
g ig tlidelse at portrættere skibe, oftest fo r at give de m
væk ti l venner og bekendte, der havde ejet eller sej lc-t
med de pågældende fart0je r. Hans to tidligs te skibsportrætter er fra 1901 (BM R). Herefter kendes ingen
fra hans tiår som skipper, og heller ikke i sin tid som
11 l

Skonnert HmLf !'flet afRø111H ud for I lammcrcu. Oli1·111all'ri pil træ afMid1ac-l llansen. Sig unt'I : Mil (sammt"11skrl'vel) /!Jill. 1.ysmål: 44 X 62 cm.
Bornholms Museum, Rønne.
La ngt sennl' i sin s tore produktion , i 1!)51, makde l\1id1.
Ila 11se11 dl't samme sl,.il>, dt'nnl' g:111g set ud for Dragm·.
D<·tt" l'r udført efte1 l't forb1·g eller ('t fotografi og virker
0adt og dødt i fi,rhold til det a0Jildnlt- og de 11vrigc tidligr
skibs portnettn-, clc·r bl ev malet "nl'r naturen.
0

havnefoged synes Hansrn al have malet. Jævnl fordelt over de l'J vrige år og helt til 1954 udførte Mic hael
Hansen sinr naturalist iske billeder af hornholms ke
skonnt-rler, fiskekuttrre, ha 11s egen lodskutter saml
nogle af ru tedamperne. Alk ha 11s billeder rr malet i
olie på lærred , liner eller masonit. Skibets navn læses
på en undr rtrks1, der oplyser s kippcrrns/ brs t illnl·ns
navn. Skibsportrætterne før 1930 virker mrs1 umid dclhare, d e senere er of'tc kopier af tidligere ma le-de
billeder, bes tillinger efter fotog rafier, dier de er malet
direkte til Hornholms Musrum. De ticll igs ll' (>g d e
St'neslc bærer signature11 Mic.:hacl Ilansrn , på dr
øvrige er cl sa mmrnskrevct MH det almindrligr.
Bornholms Museum i Rønnr lrnr 28-30 af Michael
Hansens skihs billcdcr forudrn rn rrpræsc11tali\' samling af sømandshusflid, især træska-rcrarhrjd er, udført af samme. L ige så mange eller flcn· hillcdcr
findes i privat eje.
Th . Lind : Bornholms sidste Skibsmalrr..J ul på Bo rnholm 191 3, s. 43.
Michael Hansen 1877-1977, 11ds1 illing-skata log udg.
af Neksø og ( )mcg ns Muscu msforrning 1977.
BMR, NEM
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Brig Amicilia afS11nderborg. Tegning i pe11 og vaudli1rve af
H a ns H.-i11r. I la uschi lclt. Bi- tq;1H·l: Amiritin a 11110 1834. Siguert'I: //. //. llausd1ildt. 1.ysm i'tl : '.l2,5 X ~2 cm . Must"t't på
s.,,nderborg S lot.

Hansen, P. I.
Skibsføre r. Fik horg-crska b i Ribe 18J8. Fi,,rh' rr('g-atten Rota 1872-1882 og udrørte traditionr llr, noget
stivr kaptajnsbilleder af d elle skib. To ens er kend1e.
Det ene hrholdt han selv, tkt andet blev dcdiecrc t:
Til Capt. ['. F /,nssl'I!, Rømø. U ndn tekstrn , der oplyste
s kihds og kapta_jnrns 11avn, va r følgende påskrifi:
1872. Fin Kj11be11hav,1 li! ,\1rlh(}/111tf !Ol dage, til Newmrtle
N.S. f JO. Lil I fo11g Kong 57. M a11ilo li. lloi/oJ: 7. Tanp,er
30. Liverpool 97. SiruonJ Ba__1• 67. JJatm•in .'f.l. C'llflibuu I.
Kjøbeuhmm 187.5. PIH 1).
1) Noten·t wd bc:søg hos an tikvitetshandler I Ians
Jørgen Petersen , Abenrå, 1971.
Oplysn. i l lovcd-s kibsregistrrrings pro1<>kollc11 .

Hauschildt, Hans Heinrich ( 1813-1876)

:" 'l:,/1Y QJ €,.,'.\ 4 )..·,, ....

b.,~.P r,.,1 ~1

$, )'.r,..,,. .,

Fn·ga t Rota a f K11l><'11li:1\"11 . T egning i p1·11 og akvarl'l/ln id
da·kfarve af I'. I. I lansen. Betl'gn1·1: F YP.(!,111 Rola 11] /..."iii/11•11lwnz,_fart afP. I. lla111m. Sig nnet: Pli/. 1.ysm ii l: 16 X 57 n11.
l'rivattje.

11 2

Skibsbygmcstn i Sønderborg. Ef'lcr endt la.- 1T1id som
skibsbyggrr sej kele Hauschilch på langfart med hl. a.
briggen Amicilin 1il Vestind ien . I lar udfør! ak va rel af'
brig A111icitia i IB'.14, fra 1837 stammer en s kildring af'
havnen pi\ St. Thomas. ødelagt efter orkanen d . '.{
august d.a.
MSS

Kuf (sm a l,.skih) Johan11rs afSnnderho. Tegning i p1·11, akvarel og hvid da·kfan·e (sekundære blyanlssfn•gn) af.Johs.
Hems1· n, 17!)4 (?). 13cteg nt't: D11.1 Sdmwrk Sr/1//.foha1111tJ.
Sch/[fer Mads-Johannsm, z u,11 A11dmkeu vun s;irm / ,assm. Signeret: Ftril .f:s fltmstn. Lysmål: 2\5 X 44 cm. På gammel
st'ddcl på rammen: No. 2 llill,dt_fra Aar 1794. Haud"ls- og
Søfarlsmuseel på Kronborg.

Heitmann, C. N.
ldentitrt ukendt. Akvard fra 1814 af hark Die l'erlf ar
Fl1·11shorg, fo,rt af capl. H a ns B la d t , clt•r 1111clg:'.\r el
engds k o rlogsskib.
N03

Hemsen,Js.
Formentlig hjemmehørenrle på Fanø. T radit ionelt
ski bsporlræt a f smakskib .Johannes af Sønderho, vid ere bctcgncL: Schiffer Madsjoham1se11. Zum Andenken von

Søren / ,af.ren.
N.M. Kromann: Fanøs Historie li I, I 19::1-1, s. 11.
HSM

Bark Annie af Rønne. Tegning i pt:11 og akvart'I af.Johs.
Holm. Betegnet: "An11ie« aJ Rønne. Caj1l. C. li. 1/endriksen.
/875. lletegnet afH. P. Holm (s.d.): Restaureret I/PH 1932, og
i forbindeJs,.. lwrmed signeret af Holm: Tegnet af Kapt . .f.
!i1Jlm me/lnn 1870 80. Lysmål: -1-ll X :,'J,7 cm. Bornholms
Museum, Rønne.

.f IIolm i !870'emP elln . .. mellnn !87()
BMR

f{()_

Holm, Peter Christian (1823-1888)
Malermester og sk ibs pnrtrætmalcr i Altona. Født i
Flensborg sum søn afskipprr Anrlrcas Holm og hustru, en ke efter Hans Petersen. Holm var derved
halvbror til malermester ug skibspurtrætmaler Lorenz Petersen (s.d.) og trådt!' o. 1851· ind s0111 rnedindd1aver af broderens malerlorrrtning i Altona. De
fleste skihsportræl tcr (a lle oliemalerier) blev forsynrt
med firmasignaluren /,. Pe!ersm & P. (C) Holm Gebr. ,
mens andre fra perioden 18~1- 1872 er signeret akne
P. (C). Holm. Efter Lor. Petcrsrns rlød bl!'v P. C. Holm
kompagnon hos nevøen Heinrich Petersen (s.d.), rkr
i 187'.:! købte en størrf' malerforretning i Hamburg.
Fra 1872 til 1883, hvor Petersen tråd tf' ud af finnaet,
var værkstedt>ts sig natu r: H. Petersen, I'. C. Ilolm. Holm
malede også en række havne- ug marinebilleder.
;\ltunaer Museum, Sehillsportri:its, nr. 3::1 ::19
Rolf" Holm, 19GJ.
I l ansen, s. 38.
ALT, IISM

Horn, H
Identitet ubekendt. Akvarel afVestindiefi.trC'ren PririJ

Holm, H. P. ( 1879-1959)
Kustode ved Hornholms Museum 1930-1956. Var
dattersøn af skibsportrætmalcren .Jørgen Peter Olsen
(s.d.), hvis billeder han dds registrerede, <lrls kopierrde i e t ret sto rt antal. De er signerede og betegnede
som kopier. Også sk ibsbil leder udført af Johs. N.
Holm og Thor P. Clausf'.n blev »form idlet« af H. P.
Holm.
HMR, HSM
Holm, .Johs. N.
Skibsfører i Rønne. Har udfi;ir1 enkelte skibsportrætter o. 1870-80. De synes ikke primært al have været
fremstillet til salg. De er sekundært, sandsyn ligvis af
nedennævnte kustode Holm betegnet: Tegnet a/Kapl.

Fregat Prin;:_ Carl af Kiel. Tegning i pen ogv:rndfarvc afH.
Horn. Brtegnet: l'rin;:_ Carl 11011 Kiel gejiihrt 11011 Capl Carl
I/arder. Signcrel: Kiel. li. llom 111:28. Lys111ål: 5'.1,5 X 7'1,3
cm. Hamfrls- og S0fartsmt1S('<'l på Kronborg.

Carl af Kiel ud for Kronborg, 1828. Ligger i st il så tæt
opadJaco b Petersens arbejder, at der muligvis er talr
om r.n kopi.

11SM
Iversen, Jens (1788-1855)
qjemmehørcnrle i Åbrnrå. Fik borgerskab sum skipper 1824. To s kihsportrætler tegnet i blyant: Fra
1808, udført i den engelske prisun, brig Graf BemJ/orff, som hlev opbragt afenglæm.lcrnc i 1807. fra o.
1815-16 (evt. senere) galeasej11/ia12r. Caroline af Åbenrå set under inds1.cjling til København. For dette skib
stod J ens l verscn sum reder.
Kamphoven er.
ÅBM
Jacobsen, Antonio Nicolo Gasparo (1850-1921)

Skonnertbrig Freya af Flensborg. Oliemaleri af P. C. llo lm.
Betegnet: Capt.J.J. Popp. Signeret:/~<:. Il nlm 1863. Lysmål:
46 X 65 cm. Handels- og Søfartsmuscct på Kronborg.

Skibsportrætmalcr i New York. Født i København
sum søn af hulinstrumentmager Thoma.~ jae'.obscn.
Efter at have modtaget undervisning på Kunstakademiet i København emigrcrcdeJacubsen til USA i
1871. I New York arbejdede han sum musiker og
dekorerede pengeskabe, men fanrlt hurtigt ud af, at
der var et marked fur skibsportrætter. Fra en spæd
begyndelse i 1873-74, fra hvilke år d er ku n kendes
enkelte a r bejder, stiger hans produktion jævnt, idet
113

Galease Juliane Carolinr af i\ht'nrå. Tegning i b lya111 Of\
tusc·h afJ rns I Vt'rSt'll. Betq;nct:j11/ia11a Camli11a aj A/1e1mulc i
Inseiling til Kiøbe11/ra1111. Sig11nt'l: I. lve1seufecit. Lysm/\1: 21/,
X :-11 cm. Åbenrå Museum.

S/S Island (D/S Thingvalla). Oliemaleri a f"t\111011iojacobscn. Signeret: , I. .Jar11/m111882. 705 l'ali.rndr Av. fl est 1/oboken
N.J Lysmå l: 90 X 54,5 1·111. I laudels- og Søfarlsmuseet på

Kronborg.

111

ha n konsrkvrnt ma lede alle skihr, drr an løb l1<1vncn i
New York . Jacobsen har uclført udmæ rked e- marinebilleder og landskahrr, men portrælteringrn af ski bl'
betragtede han som et håndværk. H unclrcder afskibr
blev afhildrt, set mod bagbords side i fart gc11nem
Atlantrrhavsdønningerne. Skihrt fylder dl'l nll'str af
billedfdtl'l, dl'ls ka raktrristika og s igna lflag rr nøjagtigt ge11givct udrn uvedkornrncndr de-taljer, baggrund r ir. Hans almindelige skibsportræl virker stcrrotypt og selv de i ltcnsernde til størrt:lse og type
mest forskelligarlt:de fart~jrr virker rl't ens. Mange af
J acobsens billedrr hrr i landt'l \ isrr Thingvallalinjens passagrrdampere, Tlti11g11nlln, Island og Gri1,1, dr
hlrv også forhandlet i l'l lille- format og køut afhrsætningernes menige med lrmmrr. Også D anmarks først(' tankskib, pctroleumsdamp1·n·11 Christine af Årl111s
blev afbildet flere ga ngr (189'.1 JISM) ( 1899 G13Å).
Jaeobse11 opfandt e.n metode, hvorved han ku1111t'
masscprodurrrr skibsportnt·llcr, mrn han sattl' sig
imod at la<lr dem reproducere grafisk. Alligl'\ cl krndcs et olietryk af hlnnd ( 03). Af reklamemæssigt·
grunde forsynede.Jacobsen e11 s tor drl afsine billt'dl'I"
med s in adrrsse. :Mangl' ar dr »danske« er fra
1880'rrnr hetegnede: 705 (srnrrr 31) Palisade A11mue,
Wesl 1/oboken, N. J. (= Nrw J ersey). Flere adrrsscr
u rugcs, hvo rarnogk må have V,l'l"l' t fc,rhandlcradrt'Sser. .Jarnbsrn var en hurtigmaler. En rnkclt ga ng fik
han gjort et skiusbillcdc firr<ligt på to tilller. Ellrrs
regnede ha11 tre dage til to hillcdn. De blrv u<lført i
olil' på lærred, de store standardbillcdrr i målet 55 X
90 rm, mrn lærredet bkv i 190G erstattet aftavlcpladrr, drr både va r billigere og lettrrc at rrntl e på. Eftrr
1915- 16 fa ldt Jacobsrns produktion, indtil drn ophørte i 19 19.
Folkrtælling 1850, Køhrnhav11.
Amcrkan Nt'plune III (1913) s. 25 If.
Lauri tz Pcttrrsrn: Antonio .Jacobsen. Bcrgrns ~jøfartsmusc11ms årshefte l9G'.{, s. 20-24.
Art & Antique juli/aug. 1980, A. J. Prluso: The l.ifiand Work of Antonio.Jaeobst·11, s. G2 67.
An ita J acohsrn: f rom Sail to Steam, th e Story of
Antonio J arobsen , Marinr Artist. New York 1972.
Rrewington Peauody nr. 687-735.
Hrrwington Mystic nr. 182-2 15.
llarold S11iffcn: Antonio J arnl,sen Th(' C hecklist.
Juni 1984. ew York/The l\lariul'rS Museum, Newport News, Virginia (liste ovrr 2190 malerier og 2200

tegn inger udført 1873-1919).
FAS, GHA, HSM , repræs. med adskillige arbejdcr i
de. llestr europæiske søfårtsm11srcr.

SIS Island af København (D/S Thing,·alla). ( )lit'rnalr, i af
Antonio J acobsen 1883. Signt'rt't: ,1. }lllobsm 1883. N. .J.
Lysmål: 55 X 8~) c111. H andels- og Sølar1s11mseel på Kron-

borg.

Jebscn,Jacob Chr. ( 1815- død l'rtcr l8fi7)
Hjemmehørende- i Åbenrå. Fik borgerskab som sk ipprr 1851. Udførte SOIII styrmancl i llH7 l'II akvarrl ar
~juldampcren Kimig, Chri.rtian f'///.
Afb. i Dt: mcstcn 11krndte. s. 88.
'5-amphi:ivrnrr.
ARM

Jensen, Alfred Srrrnius (1859-1935)
Marinrmaler. Født i Ra 11d1:rs, S<'j lrdr siden sit 15. år.
I Hamborg modtog han 1884- 8:, u11dcrvisning af
kunstmaleren H . Lcitnrr. Drreftn g-ik han påny til
søs for al tjl'ne til sin videre uddannelse-. I 1897 bln
han optaget på akadem iet i Kassel som dcv af Carl
Nrumann. Fra o. 1900 undrrvistr ha11 111l'd titel af
professor på Harn borgs Kunstgcwnbl'srhule. Alfr.
J ensen adH:jclc·dr 11drlukkcndc i olie og var hovedsagelig marine-maler, mc11 har udlrtrt r nkdte portrwt trr
ar navngivne skibt:. Til den clanskc si.1111and skirkc- i
I l amborg malede han rn altertadl', hvis motiv er et
lysende kor·s over et srjlskib i storm.
W1·ilbach.

f . 1Iolm-Peten;e11: Skihsportra:tmalere, s. 45 (aOJ.)
HSM , MAM , SOM

sydfynske område, er set mu<l bag bord med vinden
ind fra den anden side. Kaptajnrns navn er ofte
anført efter skibsnavnet. De tra<litiondlc skibsportræller er megel ensartede; hdt ukarakteristisk ug
sen er en signeret blyantstegning af skm111rrt Crmdor
af Marstal fra 1912, dm er e n bevidst efterligning af
H. A. H ansens blyantstq?;ninger med tekst i fraktur
(MAM).
BMR, MAM, SOM

~
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HjuldampPrrn Kiinig Chrislian l'/11 af Åbendi. Tegning i
pen og vandfarve af.Jacob.Jt'bsf'n. Ht>trg-111·1: Kun(/!, C/11iJlia11
der Ac/1te Captn. 0. J N. Su11de. Signeret: gcz. v.jarob j,bsm,
1817. Lysmål: '.{ 5,5 X •IY,5 cm. Abenrå Museum.
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Bramsejlskonnert Smart af l\1arstel. Tq;11i11g i pen, vandfar' '" og oli..-kri<lt afH. P.Jensen. lkteg,wt: »Smarl« af,\1t11J/a/
Cnpt . .f. C'hri.flm.wi. Sig11en·t: H . P. .Jensen Lysmål: :i1,'.~ X
74,5 cm . .Jens I lanst"ns Sufarlsmuseum, Ma rstal.

kirkemaler ug skilderimaler efter forl.rg. Af originale
arbcj<lcr »efter natu ren« udforte .Jessen prospekter
samt portrætter af prrsoncr og skibe. På <le lu ældste
kendte portrærtrr afskibskap tajner, begge ma lede i
178'.1, er skipperen afmalet foran en udsigt over vanrlct, hvor hans skib ligger med s~jlcne oppe. Et egentligt skibsportræl: tremastet galiot C!trfali<m C:oLLli,h set
i to positioner med Kronbor·g om styrborrl er dateret
7/3 1792. (Schleswig-Hols l. I.anrlcsmuseum). T il
rl<'tle slull<'r sig rt næsten identisk portræt afsikk ,Tt
en anden af Åbenrås tremastede ga lio1er, usignrret
ug udateret, men forsynet med cl vers (A t:1'), samt
c11d11u et lignende stykke i Muscum fur llamburgisehe Gesehieh1e, men dette sidste er langt mere ubel~jæ lpsomt udført, måske er det en sam tidig kopi eller
et elevarbejde. Også i baggru11<lcn på. portrætlet af
skipper Jes Bc11dixe11, Løjt, fra 1791· genfindes .)essens karaktcrist iskr skib og toppede bølger. I vinteren 1797 opholdt .Jessen sig i Randers fur a I male
portrætter af byens borgmester og en rækkc fremtrædende burgere. To usigne rrde portrætter af skibe
hjcm111ch0rcnde i Ranrlcrs, ejet O!!; ført af de µortrættcre<le borgere og dateret 1799 og 180 1 rni11dcr meget
om .)essens skibsbilleder. D e er olie rna lericr som <le
øvrige ug rnå enten være udfr,rt af dier kopi eret efter
.J es.Jessen. Da.Jessen i sommeren 1797 kom tilbage
fra Randers tik han som ny lær.ed reng <len 11 i\ rige C.
W. Eckersberg fra Blans ved Abenrå (s.d.)
Hanne Puulsrn: Jes Jessen. Maleren fra Åbenrå.
Hist. Samfund for Sl'lnderjylland, 1971.
llSM , KllM, ÅBM
.

Jensen, Michel
13rig /. H. Middelheus af Esbjerg ved I I elgolirnd. ( )lir111al1·1 i
af Alfn·d J t·11st·11. Bt·Lt'g'llt'I: /. H. »Middelheus« afEs~jn:l!,førl
af <:apl llru/111 /889. (Forbogst:wrrnr i 11av11t·L st·kunclært
påført). Signeret: Alfi-ed Jen.sm 1889 1/amhur.lJ,. l.ys111ål: 18,5
X 74 cm. Handels- og Søfartsmuscet på Kronborg.

Jensen, H. P.
Skibspurtræl111alcr, vi rksom i Sunderland o. 19001920. Fl'lrlt i Marstal, sejlede, men slog sig nr<l i
Sunrlerland syd for Tewt:aslle på adressen Cousin
Street 26. Her malede han en lang n:rkke skibsporI ta'ller i gouache. Skibet, ofte en skonnert fra del

Skihsporlrælrnah-r-, sandsynligvis hjemme hørende i
Flensborg. Muligvis identisk nted »Secfahrendc«
Michel Jensen A11åcrse11, Flrnsburg, ro. 1761. To
akvareller fra 1800 og 1807 af' frrgatskihcnc Dori.1 og
St. Croix er signcrede. Y rlerligcre et par usignerede
akvareller kan være udført af Mid1el J e11scn.
Slesvigske fulketælli11ger 1803, Flensborg
Altonaer Museum , Schiflsportrats nr. 47, l '.10.
AI:r, SFL

Jessen, Jes (174'1. - 1807)
Malermester i Åbenrå. Var ved siden ;if det h å ndværksmæssige ans1ryg11i11gsarbcjde mcgct søgt som

Jessen, Johan Heinrich (o. 1792 1866)
Skibsfører, hjemmehørende i Åbenrå. Søn af malrrrncster Jes Jessen (s.d.) Fik borg-erskab som skippci- i
1823. Udførte lejlighedsvis skibsportræller både f<JI'
anrlre og af'dc skibe, lia n selv [i-,rtc. Æ'.lds t1· dalt'rcdc
blandt flere, alle i privat rjc, er et portr;:rt af skonnertbrig Geres af Apenrade, Capt. I' Frellsen, dateret
Apmrade d. 2 Aug. 1826. Gen nem Edersbergs dagbøgr r ved vi, atj. H.Jesscn holdt den gamle fo rbindelse
ved ligr m rd fadnn1sgamlc l.r1Trln-ng. .J1·sst·11 hcs11glc E<.:kersberg, når han kom til København i 1827,
1828 og 1830. Til gengæld fik h a11 besøg afEekcn,berg
på drnncs rejse til Sønderjylland i 1811.
11 5

Johansen, Geo
Skibsportrætma le r, virksom i Lo ndo n 1893 190'.t
Dansk eller no rs k s øm a nd . U dfortr rrl s m å gouac he r
af srjlskih<' srt fra sidrn unde r sej l. Dl· blev lcvn<' t
o pklæ b!'de, og under billeckl på karto ne n s tå r s kib e ts nav n og- hjcmslt'd i rn sto r, tynd ku rsiv, l('. jlighcdsv is n ævnes også kil p tajnr n . Ikke ~jæ ldc nt ma11g-l!'r s ig nature n på dissr m rgrt ka rakte ris tiske a rbc jd cr.
F OS, HSM , MAM , NS M , SOl\1

HrigS11ll1•afK øben h:wn ~et i to posi1i11111·r ud lur Ki o nborg.
Tegning i pe11 og vandfa1ve af P. :-,;: . Kisling. HPtt'g111·L B,i/..
Skibet Sal(J'rijK iiilm1l111111.fom11/e1 a/Capt: C: Ratkm. Sig-nPrt'I:
I'. N. K1ll111p, /805. Lvs111å l: 30 x 42 cm . P:1 fiirskiht·1 tT
skrt'vt'I mPd hl yanl : I i,111/Jal/m. 1la mlt-ls og Søfari-musc-1·1
på Kron borg.

---

havde Caroline Klysne r fået em hedet som d istriktsjordemode r. K lysne r havdr i m årrækkr nog le vikariatrr som lær<'r. Fast a n sættdse kun n e han so m
tidligere s traffe t ikkt· få. H a n m å ttr rrm.rrT s ig som
væ ver, til han d ød e a f tæ ring i I lo rnbæk ved Rantkn,
i m aj 1882. H a ns æ ld ste kr ndtc ski bspo rtnt'l, d atere t
184 7 26/4 er en s pinkd tcg-ning i I usd 1ug , ·a nd fa rvr a f
jagten Ane Kirstine afLøgstørfar! (!/SI.fir. P. I I. Danielsen
(I .I M). Skibe t e r set i to positio n rr og s kip p l're11 s;'ivcl
som heds tcma ndr n r r p o rtrætkrc t i næste n lid ligu r.
Næste kr ndte billede også a f t·nj agt hjcmnwlrnrl'nrle
i Løg-stør er dateret d . 20. septe mhr r 1849. llvcrt
surn111c rha lvå1- til ug m ed l8.16 tegn ede K lys11cr
s kibs po rtræ ttrr. M est produktiv synes han ,ti have
være t 1852-5'.t frm a kvare lle r m t·d å rs ta lll'I l8.12 er
date re t: 2 1/ 3, 17 /4, 16/7, 7/ 9 og 7/ 12. D en sidste e r
e11d11 u lb teret i F is kli,C'k . De to li1rste er portrætter ,tf
såka ldll' Dan111arkssl11pp<' r, Mngnelen og Rakel/en af
S vinøer (Maml a l Bym useum ). lk e r som d r to føl grnck da tc rr t u d e n hj <'m st!'cl og S) nc·s ud fort under
rn ri:js<' ,rstpa. D en førs te d a teri ng fra Ta a num r r
10/5 18:>'.1, som læsC's p å po rtræ tte t a r sku11111·1t Snilor
a f F lens bo rg. A lll· Kl ys11 t-rs scnnc skibs po rt ra-tLer e r
d a tere t i Taa n11111 . Efte r 1856 er kun kend t l'l1 llll'gTI
s tiv teg ning af s ko nnert Wilhel111 af Ra11dn~ Lcg n<'t

llarkl"nllnc- C:rm af 1\1.u sta l. lc((nint: i pn1 og gc,uadw/
akva1t'I a f Gn, J oha11s1·11. lk 1t·1:1u-t: C:rrr.1 .\11111tal/ C:11pt F
H . HalV'· Sig1wn·1:.fohr111.1m// ,m11/011 /.<JO/. l.ys111,d: IIJ,5 x :m
cm. Svl"ndhorg- Musc-um/Sofa rtssa mlingcrn,· i 'l'ro1·11s1·.

Kisling, P e lcr Nirlsc-n ( 178'.i

d . rftcr IB28)

Fik s kippc-rho rg n ska h i K ø benhavn 1811. U dl1-11tc
lll05 et li lk 1raditio 11dt po rt nc l afhrigskih,· t S a ll y set
i tu positiu 11l'r (H S M ).

Klysner, J o h a nnrs .J r n srn ( 1809-lll8 2)

Slup //111111, a f! lorsrns ,r t i 10 posi1 io11t·1. 'l ix11i11g I p1·11 og
vandfarvr af,Johs. Klysnrr. lk 1rg1wt: S/11/1/m1llr11111e af 1/111mu fart af C:apt. M . .fulu1111m. Si(\11<·1Tl: (t., .). Tep,1i,t a/j .
J.:.(1•rnrr (t. h.), '/ åanu111 ri. :!7. .Juli /11.'i.'f. L,s111al: ·13 X h l rn1
I lorsen~ 1\111srum .

V æver, læ rr r, l('.jlighed sdig-te r og s kilis portræ l m a lcr.
Søn a f s ku ll-1.crerj l'ns K lysne r i Rav nkild!' ved Aaks trup. Som u ng læ rnvikar hrn ~te h a n si ne kunstlllTiskr r v nn ti l a t la ve rt p a r fo rfa lskcd t· p l'll g'l'Sl'd le r, og
som s trafherfor b lev han indsat i 1u~ 1liusl'I i Viborg
ti l 1/l'.t ') _ I f;,,•111,slPt hl, ·v lrn 11 udd a nnc- t snm drcj lsvæ-

vn , og som væ vrr b ln · ha n i 18'.{6 ~ih med C arolinl'
S tAttrnp, rkr srnr re hl rv j o rdr m ockr. Omkri11g 18 10
ny ttede fami lien fra Asmi ld til Fis kb,ck i Hi111111rrland og fra F is kbæ k ti l Taa11u111 \ l'd Randr rs. I le r
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Sko11111·r1 l•:mih, .11' F:1horg st·t I Lo pm itio11n. 'l'l'f.\lli ll!{ i p1·n
og gou.1r hr afE1il- 'li. Knipp<'I. Bt'tt'g-111·1 i sl'h t· l,i llt'Clkltc t:
Slwm1nlm Emilie .fint 11/' C:api. S. l',111l,m. 116/1. Sig1wn·t: /,·.
K11ipprl. Lysmål: 52 X 74 cm.
Fåhor!{ kulturhistoriske Museer.

1881. Hans akvareller r.r hr.standig lidt tynde og ll:11Te
i stregen men forsynet med mange charmerende detalje.r. Dr. r.r altid udførligt datere<le og beskrevnr i
kursiv eller i en blanding ;1f kursiv og skråskrift.
Baggrunde.n er vekslende eller kan mangle.
llenrik Hvass og Ib Simonsen: Kadrejertegnrren
Johannes Klysner. Lirnfjordsmusects Småskriftcr nr.
4. 1984.
c;BÅ, HSM, MOM, LlM, MAM, SFL, V/\M.
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lysegrå farveholdning, hcrefter prøvede han al ert.e rligne H. A. Hansens bl yan tstegn ing. Hans senere
særkende er farvestrålende, impr<:ssionistiske billede.r a f både og skihe i havnen.
Vikingen 1933, hft. 10, s. 311; 1944, hft. 10, s. 24
(ne.krolog).
MAM
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Knippel, Erik Nielsen (l83'1-1929)
Malennesler i Faaborg, skihsportrætmalcr. Fø<lt i
Faahorg som ælrlst.r søn af malermester Wilh. A.
Knippel (s.d.) Arbejdede som svrnrl i Køhrnhavn,
mens han modtog undervisning i Kunst.akademiets
I. ornamcn tklassr- hos professor Georg Hilker. Knippe.I var gorl br-kendt med og besøgte marinemalrr<:n
Carl Dahl, der også var fra Faaborg. I l 85fi vrnd te
Knippel hjem og aOagdr nwstnprøve. Efter faderens
død i 1861 fortsane han forretningen i Faaborg og fik i
l8fi~1 horgerskab som malermester. I el vist omfang
har han fortsat faderens virke som skihsportrætmaler. Fem kcndlc skibsportrættr-r fra tiden mellem
1858 og 1870 i gouache viser, at hans billcder i anlægget lignn faderrns. E. N. Knippel purlrællerrr også
skibet i to positioner, men han ,tdskiller sig fra faderen vcd en stæ1·kere farveholdning, især i himlens og
søens blå farver.
Ole Mortensøn s. 73 IT.
FKF, MAM

Knippel, Wilhdm August ( 1806- 1861)
Født i København som s0n af mal<·nnestcr trich
KnippPI. Moderrn døde i 1809 og fadcreu i 1819 cfter
fald fra et stillads. Knippel korn i malcrlære ug fra
1830 til 1833 er han iudskrevet i Kunstakadrmiets
matrikel. Her ses han at have a fbrudt undervisningr-n. I 18:1:1, ja Vf'l alleredr i 1832 har han forladt
København og er r~jst til Faaborg, hvor han udførte
sit mesterstykke og fik borgerskab som malermester.
Knippel ha1· tidligt iulcresserel sig for at tegnr skibe.
En gouache aren dansk orlogsfregat for vinden i h~jc
bølger og en amerikansk brig i mellcmgrun<len set
mod agter er signeret W. A. Knippel 1828 1). lkn
sva rer til en signeret, men udatere.t gouache i Faahorg 2 ), de har a ntage lig været prøver på søstykker
fremstillet til salg. Knippels tidligs tc, egentlige skibs-
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Galeast' Anne Margrethe Kirstine af Købcnh;1vn ( Dragør).
Tegning i pcn og vandlarve af W. /\.. Knippel. Betcgncl:
Galeasen 11 rme MargrPtlll! Kirstine Ji,rt af Captain Jan Cadsm
Jans paa Dragøe. Signeret: Te_f{IU'l i Faahorg af W Knippel 1832.
Lysmål: 1·1 X 52 cm. Dragør Museum.

portræt af Galeasen Anne Margretha Kirstine .fart af Cap-

tain Jan Carlsen Jans paa /)ragøe ( = I) ragør) er signcrct
»Tegnet i Faaborg qfW A. Knippel 18'.12« (DRM). Det

er særrldt's rntinr-rr-t udført, og hans n:degørclse for
skibets takkelage synes at godtgøre, al han har værrt
hjcmrne i søfartsmiljøet. Fra 1833 har vi pmtrættet af
skonnert Retzy & Su.fanne af Faldsled (MAM ). Ellers
er ingr.n krndt før 1849, hvor vi fra dette og de
følgende år til og med 1854 har fire p<wt ræt ter af
skibc, der har være! f1;:1rt ar medlrmmrr af familien
Mugensen, hvis efterkommrrr har skænket billederne til musect.
1
) A. BrR. Auk. 458, 198+ nr. 18.'i7.
På Hyhist. Arkiv i Faaborg notesbog ført beg. ar
l850'erne af W. A. Knippel.
Ole Mortcnsøn s. 73 IT
2
) Alb. i Ole Morlcnsøn s. 74.
DRM, FK I-<: MAM

·,,_

Topsej lskonnert Sigrid af Thurø. C:ou,iche ~fJohan Koch.
Betegnet: Sigrid Capt. N. Petersen. Signeret: J oh. Koch 1901.
Lysrnål: '.~1,5 X 19,5 nu. J('11s Ha11st·11s S'1farts111ust>um,
Marstal.
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Fuldskib Green .farkfl a f l.011do11. Olirn1alni signeret: A.
Krogh. Lysmål: 52 X 66 cm. Privatc:jc.

Koch, Johan (1869-191-1)
Marinem,1ler, selvlær-t, virksom fra o. 1900 til o. 1940.
Fød t og bosidde.nde. i Ærøskøbing efter at have været
til søs i ov<:r 15 år. llar i begyndcbcn af ~1d1unclredet
udført flere portrætter af skibe hjem mehørende på
Ærn. I denne genre anslog han forst rn s tilfærdig,

Krogh, A.
lde.ntitct ubeke.nrlt. Har o. 1875 udført portræt i o lie
på lærred affuldskib Green.facket afLor1don. Set mori
bagbords side ud fur Sou tl1 Fordand. Hetegnet Capt.
I. C. Krogh. Denne førte skibet 1874 7'j_
II7

Krogh,Jens Chr. (1787- l8fi2)
Skibsfører, [ i Nr. Bjert ved Kolding. Illustralor af
episoder fra Englænderkrigen og skild rrr af'dc rngclske fangeskibe. Var i 1807 undnstyrmand ombord på
briggen De tre Rrødre, der med en last hør fra Østersøe n bkv opbragt i Kanalen af en engelsk kaper d. 28.
august. Krogh sad i den engelske prison i næsten 7 år,
hvor ha11 førte dagbog og ef'ter sine med fangers berctn ing udførte skildringer af de begivenheder til søs,
der førte til den enkeltes tilfangetagclst:. To bevarede
a kvareller fortæller om de uheldige kapergaster fra
bådene Søefuglen og Patrioten af København i deres
skæbnetime i 1809 (HSM ) og om de syv mand fra
kaperbåden Juliane Marie af Helsingør, som i 1810
måtte efterlades i en engelsk brig, der blev gc-ncrobret. Fra o. 1812 er Kroghs 10,S X SS cm store Prospect
a/ Gillingham og det Danske Krigjfange skib Rahama
beliggende i Nærheden afChatlwm. Ener ha ns signatur er
tilføjet »sum er over 5 atir Jimgen«. En minrlrc akvarel af
krigsfangcskibct Rra11e ved Plymouth tegnede ha n i
19IO. Efter sin frigivelse og hjemkomst i 1811- sejlede
han som skibsfører bl.a. fur Koldingrederiet Wissing
til op i l830'erne.
Carl Roos, Prisoncn, spec. s. 7 16.
FBM , HSM

Landt, Frants (1885- 1975)
I ,ods, marinemaler. Fiskcrsøn fra Nysted, korn efter
sin konfirmation ud at sejle bl.a. til Grønland med
barkskibet Ceres. Tog styrmandseksamen fra Hogø
Navigationsskole. Endnu en gang, i 1908, kom Landt
til Grønland, denne gang som andenstyrmand på
briggen Tjalfe. Efter al have sejlet en årrække blev
han først lodsassistent og fun gerede siden som lods,
indtil han i 1941 hlcv pensioncrrt cf'ter en arbejdsulykke. Landt begyndte at male i 1912, først i pastel,
men han gik snart over til oliefarverne. Som lods
havde han altid stalfcli og malersager m('d i båden.
Landt var med to konger på togt mod nord, i 19'.16
med Christian X ti l Is land og Færøerne, og 1952 med
Frederik lX på Grønland ombord på fregat Hu/ger
Danske, der var ledsagerbåd for kongcskibrt. lJndcr
dette togt malede I.and ! cl halvt hundrede billeder.
Landt har efter eget udsagn malet et par tusinde
billeder med sø og skibe. Kun et fåtal af dem er
portrætter af navngivne ski be som isbryderen Væderen
i aktion fra 1920. Inspireret af sine rejser ti l Grønland
11 8

har Landt malet en lang række af Kgl. Crønlandskc
H andels sejlsk ibe, ikke alen(' de sidste, men på opfordring afskibsinspektør i Grønlands Styrelse, kapt. V.
Thorsen, en serie a f de historiske som fregat Disco,
hukkert Hvidfisken og jagt Den unge Prøve 1), malet
1927-30.
1
) Illustrationer i R. Tving: Træk afGrønlandsfartem
Historie, Kbh. 1944, s. 19, 39, 51.
Vikingen 1935, hft. 2 s. 26, Vikingen 19'1-S, hft. I , s. 8.
Interview i Dagens Nyheder 11 / 1 1%0.

et maleri af.Johanne, første dampfærge mellem Middelfart og Snoghøj, til cl medlem af færgen s br.sly rc-1se. I 188.'i til DFDS et gruppebillede af rederiets
større og mindre fartøjer. På en forgyldt liste undn
billedet ses skibene i stregtegning med anført navn.
1
) Aili. F. Holm-Petersen: Skibsporlrætmalcrr., s. 44
og forsid ehi ll rde i sammrs Maritime m inder fra
Grønlandsfarten, Kbh. 1981.
Weilbach.

HSM

Locher, J ens Thi cl sen (182.'i-1869)
Født i Flensborg, søn af lysestøbe r (1835) Hans Fr.
Lochcr. Gift i Vordingborg 181-8 med Caroline Meier
og fra 1854-55 bosat i Købrnhavn. Optræder første
gang i Københavns Vejviser 1857 sum rnari11L"malcr
µå adressen Brogade 12 på Christianshavn. Familien
flyttede hvert eller hvertand et år, indtil Lucher døde
af krært nytårsdag 18fi9 og blev begn,vct som » Portrai tmalcr« fra familiens ottende ug vd »pæneste«
adresse Bredgade 35. Mange af! ,ochers arbejder, der
alle er oliemalerier, fortæller om hans tilknytning til
byen Flensborg og til handelshuset Brodersen, hvis
skibe sejlede på Vestindien. /\f26 kendte billeder har
de syv motiv fra Flensborg og fra de Vestindiske øer.
Hans tidligste sikre arbejd e fra 1848 er et prospekt, en
udsigt ind mod byen Frederikssted på St. Cruix , hark
Ma~y af København og guvemernenlcts postskonnert
ligger på rcdrn (llSM). Igen i l86~ udførte Lochrr på
baggrund af et vestindisk prospekt, byen Charlottl'
Amalie på St. Thomas, et g ruppe-portræt af tre af
rederiet Bnxlersens skibe, forrest barkcn jolwrmf. J,ochcr havde aldrig været på VestindiL"n, så han lånte,
ja nærmest kopierede kuli sse og bifigurer fra Frits
Mdbyes prospekt fra 1852 (HSM ). En afBrodersens
Vestindiefarerr malet i l8fi6 for indgående i Flcnsbo,·g Qord mod byen , der ses i billedets højre halvdel
(SFL), synes inspi reret a f C. Billes portræt af jagt
Urban ud for G udl~ern, 18G0. Lochcrs øvrige skibsportrætter er regulære repræsentations billeder af skibet set fra siden, gerne lirlt skråt forfra. Sejlene er sat
individuelt fra stykke til stykke alt efte r den valgte
vinds retning og styrke. Baggrundskulissen varierer,
men er ofte Kronborg. Kunstnerisk er de af påfaldende ujævn kvalitet. Det var de store og større sejlskibe
Locher malede. Adskillige skibspur trætter synes al
have været bestilt afrederen, men på andre er kaptajnens navn anført, således e r to af Brodersens barkski-

Kgl. Grønlandske Handels b1·ig Cn11str111rr. Olimalt>ri af
Frants La11dl. Bdt'g11e1: "Constance«. Kgl. Grø11/. /land/.
Signeret: Fr. / ,andt. /927. Lysmå l: 1·5.:{ x G5,3 cm. Hanclclsog-Søfartsmuseet på Kronborg.

Locher, Carl (1851-19 15)
Marinemaler, søn af sk ibsportræl maleren .Jrns Thidsen J.ocher (s.d.). Som marinemaler var Lucher
præget afC. E Sørensen ug Carl NL"ur11a1111, og som
en af de ældste af Skagensmalerne opholdt han sig
her fra begyndelse af' 1870'crnc. Lochers virke som
sk ibsport rælmalcr ligger dog tidligere, i 1869, hvor
han efter sin fars død udførte de skibspurtrætter, de1·
var bestilt hos faderen. To portrætter, hcggc i privat
eje, af Kgl. Grønlandske Handels brig Constance 1) og
topsejlskonnerten Ørnen af København, er sum anlagt af]. T. Loehcr og farvelagt med hans farver, sum
han selv ville have ajort det. Men de er begge signeret
ug dateret C. Locher, Kjøbenhavn 1869. Også senere
udførte Locher skibsportrættcr på bestilling. I 1876

1861 ug i 1870 under vist til optagrise på Kunstaka rlcmict ar Vilh. Kylrn. Liitkrn bosalle sig i 1877 på
Skagen. Fra 1886 var ha11 teg nelærrr i Odense. So m
skibs portrætmalcr virked e l.iitkrn i å n •ne 186:,1870, hvor ha n til skibs bygm ester i N ykøbing Fals ter
E. C . Benzu n udført r rn række tegning<'r i blyant ug
lavering af hurtig tsc:jlcnde båd e og større fa rtøjer
som skonnrrtcrne N økken og Nimrod ku11 s lrur rrt og
bygget a f E. C. Benzon.
Weilbad1.
HSM

L ystkutteren (,'nrolirie i den førs tf• kapsej lads a lholclt i Da nmark 2/7 186/i. Trg 11i11g i blyant, laVl'ri11g og rla·kfa , \'l' af
M a thias Lutken . Br1t·g11et: Kuller Cnmli11e 1111der Kn/11ejladl
uden_/or Ny borg. Ejer E. <:. Uew:.011 , Fører V,ji11x/1e/.. /01J. J.iitkm.
Sig neret: M . I.ulken 13/7 11166. Bladets m å l: l'.),5 X 23.4
cm .
T egni11gt'11 tilhø rte E. C. Bcnzon . Mathias Li_itken , d t>11
kunst 11t·ris k begavede præsteson fra Fa lstt·r udførte d!'mw
og lire a ndrt> tt·g 11ingcr til s kihs hygm cster E. C. Bcnw n i
Nykøbing Fa ls ter fra IHG5-1867. 1>1·11 personligt> kon takt
m ellt>m s kibsbygmestf•rt>11 og kuns tn!'rt·11 t'I' ved den ne li:jlig hed blevt'I s tyrket gennt'm Caroline 'J fi>irrr, Malh. Lti tkens æ ldre bror Joha nnes. Skihs b yg111cs1crrns bror, C. B.
Br 11zo11, Kø b ma nci og konsul i S tubbekøbing, va r som
bcstyn· ls t>s m"d lem i d en nysta, Lede K g l. Da11s k Yachtkl11h
en af initia tiv lagt·rne til kaps<'.iladsen.

ue Rn mer og D oris Brodf'Tsm male t til J. F. Uroderst·11,
d e r førte de m i 1860 og 1862. P åskrift og signatur e r
norma lt skrevet forned en i sel ve billcdfcl te l, kun på
malerie t afSkomzerl Balder 4 /)ragør ført af Capt. I. 11.
Strim1b,r,~ fra 1858 s lå r d en citered e tekst i hvid skriveskrift på et surt li-It under ge11g ivd sc-n afskibet ud fo r
Kronuurg ( DRM ).
Slesvigsk<' folketællinger 18'.15, Flens bo rg.
Købf' nhavn s Vej viser.
Købe nhavn s Begravrlsesvæsens proto kol 1869, Su\.
Wcill.,ach.
BMR, DRM , IISM, MHO, SFL, SOM

Liitken, Johan Ma thias Fred erik (1841- 1905)
Marinernalr r og tegner, søn af sognepræst i Mern,
senere i Aastrup på Falstrr, Otto D . Liitkcn. Student

Lønning, T r rkild Ema nuel (I 762-1823)
Tegner og konstruktø r vrrl I Iolrncns Modelkarn111er,
skihs portrælrna lcr. Født i København, søn af ma t ros
Erich Thurchiklsrn Lønning. Va r selv ude at sc:jlc,
før lm11 kom på Kuns ta kademiet. Ud ow·r a l levere
teg ninger til skiben es 11dsmyk11ing virked e ha11 snm
llåd cns offic ielle rr portage- og propaga11da m a lcr.
lian synes ud r lukkende a t have a rbejdet i gou ache,
men e r undrrtidcn l.,level ko pirret i olie. E1 po rtræt af
o rlogsskibcne NeptumJS og Odin enla lr rct l 791 (OM ).
I)a trrr t 1795 er /),n kon.~elige Damkr ng Svensk, r:squa
der paa Kiøbenhavns R eltd i Aalfl 1794. De u mt a ltc orlogsskiue ses på red en i mr llr mgrunde n . Billr dets
reelle indhold er et billrdc af livet ved og i hav11en .
Folk promenere r, og r t af byens større h andelss kibe,
en frega t er under udrus tning 1). T egne t rt'lros prktivt
er gouar hr n a f en flåd renhed : o rlogsskibet
l ndfød1retten, d er med lo da nske og e n svrn sk Kinafarrr ligger fur anker vrd øen Fayal i 1781 2). Fra 1797 n
e11 skildring af Affaim z ved 'JripoliJ dm lb. M ay 1797
im, llem Fregallen Najaden, B riggm Sarpen og en lidm
Clzebeque og 6 lripolilanske Skibt. Lønning udfø rl r adskillige af episode rne under Englænde rkrigen og i
flere eksempla rer. Andre mindre ta lenter r ftertegnl'de d em og kuuberstikkere ma ngfolrlig~jo rde dem . Af
fi-e.gatten Freya'.r kamp i K a na le.n d . 25. juli 1800 er
bevare t J.mrnings original (F13M), e11 kopi i gouache
( Kuns t hallrns Ku11sta11kr. ka t. 328 nr. 207), sam l
s tik afC. Kuntz efte r l ,ønnings original (IISM m . fl .)
Linicskibet Prinr Christian Fr,derik i kamp ved ~ja-1lands O dde, 1808, er kendt i I re af Lønning s ig nered e
ekse mplarer (FBM, KHM , SøulI 1 ) O gså cl kaperbillNlc er sig neret a f Løn11i11g: En russisk ga lio t
Aurora la get af ka perbåd en Victoria 18 12 (UMR). Sto r
bety<lning fik ha ns Prospekt af dm Kongelige /)a11.1ke

Naade, maledes .rom den laae oj1bragt i I !avnen 11,d Njelzolm
i Aarel 1807. Dorne præsentation af den røvrde flådr
synes a t have va·1d brug t s om tcgnclorla·g. I h vert
fald kendes ad skillige mnr eller rnindrr primiti ve
efterlig ninger af del originale l.,illedc, som er i e n
pri vat samling (FHM , IISM, KRM ). Ved siden af sit
virke for Søeta tr n har Lønning p ortrætteret r n række
a f Asiatisk K o mpagnis skibr som frcgallnnr llolstm ,
(1803), C!zrislia11sluw11 oe; Cronprinsessm (o. 1805), saml
M a n11facturha11dclrns skil, Fædrfs M inde, d er hlrv
indkøbt i 1805 og som på tilbagcn;jsc11 fra lndir n i
1807 1.,lcv opbragt i K a11a len og ma ndska bet sat i d l'll
engelske priso11. Disse billeder var alle IJ!'tegnr d c
med navnet p.'.\ ka ptajnen , d e var præsenlat iuns bill rrlr r, skibene srl fra side11 m erl sc:jlenl' sal og folk ved
arbejd e t ombo rd (FBM, HSM).
1
) FBM dc p. IISM , J\fh. i Søhis tu ri sk hi lied bug, udg.
a rHSM, nr. '1 7.
2
) Nortlj yllands Kuns tmuseum, K a t. nr. I, s. 7-U,
billedt'I e r usig nercl, men har Lønnings ka ra kteris tika.
1
' ) Fo rteg nelse uver Ma lerier i Søofli cersforcningrns
Loka ler, 1951 , s. 54-55, 58.
Wcilbad1.
BMR, FBM , IIS M , KHM , OM

Skonnert Enigheden afFaal,org. Malni i olie pa læ rred afC.
C. Mads t>11, fra 1870'crne. BeLegnct i roo larve på sort tc•lt :
Sli.o,merten »l•.'nigltedt11« afFaabnrg, Capt: P /,. Wie. Sign eret:
C. C. Madsen, 1/oyrlen. Lysm ii l: 6~ X 84,5 cm. Fa ahoq~
k11lt11rhis toriskc Must't'r.
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Skonnert .J11rgm af l\larstal ~et i to positirn11·1. Tegni11g i pen
ogvandfarvt>af H.C:. M ad sen. B1•1qr,11ct:.Jø~l(fll/Cap1. M. C.

Chrislm.1en afMar.1/a/l. 1872. Signeret: H. C. Afad.-m. L>sm:'i l:
48 X 64 nu. Jens Hansens SHfat tsmusi--11 111, Marstal.

Madsen, C. C.
Malermc-ster i Røj<kn. Fra 187U'en w c-t rutineret og
ge11remæssigt professiondt udført s kibs po rt r;rt i olie
s kon11ertrn Enigheden af Fanhorg. Caj,!. I~ L. ll'ie.
Ole M oncnsøn s. 1~0.
FKF

ar

Melhyr i Æbcltoft, sene re Faal,org. Var unclrrbetjrnt i Hel s ingør, tu ldhr~jenl i København o. 18 18,
h vor ha n i 1833 blrv toldassistent 1). Rc-rlst kendt som
far ti l d e tre m arinema lere Antu11, Vilhelm og Frits
Mrlhyc. Frajamb Mclbycs Faal,orgtid o. 1810 s tarumcr cl s kihsportræt i pen ug vandfarve af jagt
I'arquellm af Faaborg, ført af skipper .J. Wulle1. Fra
1835 kcndt·s yclc-rligere el skibsportræt afJ. Mc·lbye:
brig TheliJ, capt. Il. T. Ha n sc11.
1) Medd. af l lolgcr Munchaus Pe tersen , 'foldmustTl.
Ole Mnrtc-nsøn s. 76- 77.

Ahunarr Museum, Schiflsport6i ts nr. 61 65.
F. S. Peabody nr. 2100.
IIS M

FKF.

BMR

Minden, Heinrich von (1781-18'.$7)
1Ijcmmrhørcnde i Kiel, sandsynlig-vis fhv. styr 111and,
virksom sw 11 ~kibsportnctmaler 182G 18'.16. Hans karakteristiske, m en ikke a ltid brugte signatur rr:
gu.eidmet von. H. 11. Afoulm, Navip,ator in Kiel. H ans
a kvareller af skonne rtbrig /Jet;;:;v & Su.ranne af' Svendborg, 1832, og af linicskibct Skjold, 183fi (begge
HSM) er de kendte portnelle r afski be l~jrmskn·v11c- i
ko nger iget. Almindcligvis afhi ldedc han fartøjer fra
Slesvig og H olsten. To a kvarel kr af Rcnthburg1 ederiet J. Paap s flåde p i\ srks skibe, datnl'l 18'.{:i, er
dubletter (/\ LI', IISM ).

Mortensen, A lfred H. C. ( 1862 d. efter 19:32)
Toldfuldrna-gtig i Rønne' 1877 1886 og igen fra 190'.1 1909, fra 1909-10 i Sva11ekc-, fra 1910-17 i Neksø, fra
1917 toldforvaltrr i Vordingborg 1). Fm hans tid på
Bornholm kendes 11ydclil.{l' lC'gninl.{ff af' skibe, hcrimrlle111, også udført i olie, 1·grntlig-l' ski hsportnrttcr.
1) Medd. afl loll{cr Munchaus Pe tnsrn, Toldmuseet.

Dampski b<' 1ill11,ffcnd<' Oamp5kihss..-bkabct på Bornholm
af lB!i(i forres t S/ S Skandia og S/S Homltolm. Olirniakri af'
/\lfrcd
H . Mor11·11sc·n 1906. Signeret: 7/8-G /\. M. Bh.c11clrnmmemål: ~0.5 X (i!I cm. llornholms l\l11s1·um, Rm1111·.

c;.

Madsen, H a ns Chris tian
Hje mmrhørendr i Marstal. Virksom som sk ibsp ortrætmalrr her 1870-75. Syv a kvarelle r af sk ib<· l~j r m m e høre nde i Marstal rjrs afrnu sret hn tillige m ed lo
sign erede typetegningrr, kadrr jr rma lc re ns hal vfabrikata til skibspurtrællcr. Hans bilkdcr er sjældrnt
daterede.

Munck, Friderich Wessel
~

MAM
Meilbye, Christian
Ide ntite t ubekrndt. To s kibsportrætter i akrnrel: galiotcn Enigheden, ført a f kaptajn I. Matzrn , som n
dateret: K_jøbenfwmz d. 18 Orlober 1832 ( MSS) ug c l
skibspo rtræt i privatc:je, datrrrt 1835.
MSS

Melbye,Jacob Buntzr n (1790 1869)
Løjtn ant , toldassiste n t. Søn af tuk lbetj r n t Daniel

120

Galiot Enigliedm afK11henhavn st'l i to positioner. ' li-g11i11g i
pt·n og vandfarve af Christian Mc·i lb yc. Br-tq;net: Galinlen
/<,'euigheden,fart af Kaptain 1. Afatz en. Sii,;,u·ret: Kjøbmhmm d.
18. Octobtr lll12 Ch,islian Meilbye. Hla<lels må l: -1 '.l X 56 c m .
Musi-et på Søndnborg Slot.

Kun kt·ndt ud fra rn signatur hag pi\ dc-n ene af fem
cnsartrdr gouacher fra u. 1782: Fridnirh Wessel M,mrk
boendr paa Christian.J Hm,11 Dronnin.~ensgade 231. I lan
portrællercd e fire Vestindiefarerr, hukkert Frederirn
og fregatterne Joftnn Friderid1, Da111m1e og RoepJIO([f
Serien er kommet til Handels- ug S c:ifarts111usert fra
Einsidclsbo rg, hvis ejer U lrich Wilh. de Roepstorff
havd e tjent c-n formue vrd plan lagrdrift ug handel p;,
Vestindi en og havde interesser i d e fire skibe. Nationalmu seet havde a llerede i 1915 erh vervet en go uac h e
af fregat Roepslurj/; magc11 til drt billede afskibet, der
senere kom til Kronborg. Dog er på Nationalnrnsrcts
billede å rstall e t 1782 føjC't til skib:s nav n<'t p å det englP.hårnc skri ft fdt.
HSM Bere tning 19'.{6-37, s. 4- :i. Årbog 1951, s. 106.
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pagni hkv verdrns IArs tr on'a ngifrndt· mol orskih

Selandia portrættcr!'t i kul og pastel på sin_jomfrurrjs!'
fo1· udgående af Københavns havn anfort af ha\'guden cptun ug ha11s fors p and (HSJ\I ). Andrl' nmrkantc fartøjn som skoleskibet K11/mil1111,r1 a fbildl'dc
Mølsted også til a lmindeligt salg.
1
) s/s Frrdnil,_ VIII, maleri s ig11. Chr. l\lø lstl'd 1913,
alh. i F r it hav s. 51.
W<'ilbach.
HSM, OM, Mølsteds Museum i Dragør.

Neidig, Peter
Skipper hjemm<'hørcndr i Søn<l!'rhorg, S<' Skov, N.
Chr. To bevarede akvareller pt, Sønderborg S lot, det
ene et tradit~o11clt skibspor tnl'l af ga lrnsrn Maria &
ln,f!,ehurg af Alborg fArt af' Mathias Bladt fra Als.
Signeret: I'eter Neidig in Sondrrhu~f!, Ao 17.91. D!'ll<' e r <let
ældste kendte, betegned e og s ig n e rede danske skibsportræt udført af en da11sk ku11slt1l'r.

Kgl. (;n111la11dskt' Hamids dampbarkrntinc (,'odlhnnb i isfykll farvand. O lit·111alni siguerct: Bm110 Afølla 1932. l.ysmål: 45 X 66 cm. I Iandels- og s"far1s111w,tTI pi', Krunbon.(.

Møller, Bruno
ldcntitc-t ubekendt. Udførlt' til Grønlands S1yrds<' i
1932 portnellt-r i ol ie ar Siyrdsrns dampskihr
Codtluwb ug C,'wtmi Holm.
HSM

Møller, Tho1·vald Chr. lknjamin (1842-1925)
Marinemaler, opr. sømand. Fød t i Aalsgaardl', død i
Snek kl'rsll'n . Ml'lls han i l870'crnc bocdC' i Hrlsingør, og fAr ha n fra 1882 hrgyn dtr at uds ti ll<', har han
udført nogle få skibsponrættcr samt to ~jergningssituatium;r. Ha11 arl><:jdede i olie.
Weilbach.
DRM,HSM

Mølstcd, C hristian Ferdinand Andreas (1!162-1930)
Marinnnalf'r. Fisk!'rsm1 fra Dragm·, brgyndl<' tidligt
at tegne og kom gennem sin morfar, rn skipp<'r, <kr
havde lagt op, i forbindelse med bødkeren og skibsportrætmalrren P. N. Foss (s.d) og lods og rna rint·malc-r JI. Strømbng. Mølsted blev mest kendt for s it
søhistoriske maleri , for sine storslåede skildringer af
danske skibe i kamp. Portræller af nav ng ivne skibe
har h a n udført ror to forskellige kundekredse. Hjemme på besøg hos sin<' svignfonrl<lr<' i l.0nstr11p i
1880'erne portrætterede han de lokale både. Sener!'
malede han for DFDS flere afSkandinavien-Arnerika
I ,i1ue11s store passagerskibe:: 1). Til Østasiatisk Kom-

MSS
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Jagt Fnmilimr l 0ykk, af' l,.,nslrnp. Olil'111alni afC:111. J\lulstcd. lktcgnl'I pii forskihl't: l•'nmilimr l ,vkk,. I.Hrulm/1. Signl'rcc: Mø/sted 1886. Lysmål: 40 X 38 cm. Privat<:jc.
Skibet hlev portrætteret for rederen, købmand Scp;ckke i
I .,,m strnp. Fo1ograli-rl't "n"r t•11 kopi vt'd Sigrid T ho111ast·11,
lljørring (d. 1958), Lysmi-il: 37,6 X 34,2 c111. l'ri vat!'jr.

z, ,:ø' ,$},-1//tti' ft;'l::,~f!:/,J;; : ,.,,,
Brig l v'kken.r l'rø11e af'Svi-ndliorg srl ud li11· Krouliorg. 'l't'g1ling i pen og vandfarve af'Niels Dani<·I Niclst•n. lktcgnct:
lykkens Prøve afSziendborg.fort a.fDaniel Nit/sen 1832. Sip;ncret:
tegnet afNiel, Daniel Nielsm. Lysmål: 11 X 5 7 c m. Svendborg
Museum - Søfartssa111lingcrnc i Troens1•.
Nielsen, N iels Daniel
Hark Htlsiflgør af Hrlsiugør. Malt'ri af Thorvald MHllt'r.
Signeret: Th. M11ll,r 11174. :,9,:, X !l:1,:1 ,·111. I lanclcls- op;
Søfartsmuscct på Kronborg.

qjemmehørende i Troensc, s kal f'ftr r tradition en
have være t styrmand eller skipper. Tre bevarede
skibspurlrætter dateret 1832, 1842, 1843 tydrr også
12 1

ved drres rutinerede udlørclsr på, at Nidse n h ar
mal~t skibsportrætter i et vist omfang. Fra 1842 kendes tillige en tegn ing af rn kirkc:sk ibsprocrssion på
Valdemars Slot (foto IISM). Flere arbej<ler skal fin des i privateje.
SOM

N issen, J u h annrs
H ar i 1890' erne udført laverede h lyan tstegni11grr af
sej lskibe ~j emmd11:1re 11dc i Åbenrå. I 01Te11 tligt eje er
to betegnede og s ignerede »kaptajnsbilleder« af galeasen Catlwrir111, dateret 1895 (ARM ) og ga leasen
Chrij/0/1!1, bg. HNO, uda teret (HSM).
HSM , AUM

1868 som forretni ngsmand i Ålborg, men han ll ytteclc
snart til Århus, h vor han arbejdede som s tevedore i
havnen sam tidig med, at han dr('v et logihus fur
si:,folk. Her har isted hart ckn bedste mulighed for
at kom m e i kontakt med sørns folk og for at få solgt
sine skibsportræller i akvarel, som han va r begyndt
at lave i 1860'erne. I begy ndelsen af 1870' erne tegnede Nis trd sine skibe på baggrund afskovpyntl·n ved
Marsrlisborg og forsynede dem med en udførlig tekst
og en signatur, der angav håde sted, dato og prod u ktionsnummer. Hramsejlskonnert Caledrmin af Nyki:,bing Mors h lrv betegnet: /I.ar/rus 10/ 12 1872 som bi ll ede nr. 1'.11, bramsej lskon nert Marstal af Marst,il fra
2/2 IH93 fik m . M 3. Eftrr 187'.1 gik Ni sted over til en
mere ru tinepræget produktionsmåde, tegn ingen forenk les, bagg rundsstaffagen er Kronborg og H clsingi:,r hav n med en skov af master. Si:,en er stadig stærkt
blå, ug teks ten s tå r som før med hvide typer på e t sort
felt, mrn s ignatur og date1·in g m .v. mangler. Nisted
arbc:jdede m ed si ne billeder i havnen til s in hi:,j e
alderd o m , og skibsportræt ter af d en sene, forenklede
type findes i s tort ta l i privateje.
H o lm - Prtrrsen: Skibspo1·træt111aleren A. Nisted,
Arhus, I ISM å rbog 198 1, s. 129 l'.B.
M eddrlser fra skibs portrætmalrrens datter.
IISM, CBÅ, 1S M , MAM, SOM
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Galt'ast· Cltri;lojJlt ar Åbcnr;'\ rnt'd Kronborg om s1yrl,urcl.
Tegning i hl ya111 og tusch af.J oha11m·s Nissen. llctf"gm·t:
Galeasen »Cltristoplt« nJA/1enrade Capt. !•:. (.'. Kjiiruljf Signeret. (t.v.) Apenrade (t. h.) 'J'rgnel afJults. Nism1. Bladt'ts miil:
'.l.:> X 12 rn1. Handels- og s,~farts111useet på K rnnhorg.

Nistcd, Adolph Mariu~ (1829- 1919}
F1:1dt i Ålborg som s~n af skipper Laurits Nist ed, på
h visjagt Nu:olelle ar Al borg han i J8.-H g ik til søs fu r to
år. Efter orlog,stjeneste unde,· Treå rs krigen kom han
på naviga tionsskolr i København. Som styr~mand
sejlede h an på la ng fart med b riggen l,u/11.sfri ar Al borg
1852-54. I oktolwr 1851 fik Nisted iwlv cntifi kat som
skibsfører. Nisted lagde d og tidligt op og ,inmrldes i
122

Normann, Emil W ilhelm (1798- 1881)
S1:1l1:1jtnan1, marinemaler. F1:1dt i Ki:,henhavn, sø11 ar
gen e ra lmajor G . P. C. D. v. Norman n. Et s kibs portræ t ar fregat Jl.ntonetle af Købmlznvn . Cap111 . P. Hn.r.sing
udfi:,rt i gouache o . 1824-25 er del tid ligste kend te
arbejde a f Normann, der i 1825 blc-v elev i Eckcrsb ergs private malerskole. Fra dette år er d e første
små penne-tegninger i rn lang række topog rafiske
tegninger 1). Også mange skibe tegn ede- Norma1111.
Ju lie E ckrrshrrg nævner ham i sine optc-gndsc r om
fadrrr n som »en kæk ung søoflierr, der malede n yd elig<' små marinebilleder, som han altid vis te fader,
men som han ofte fik en s treng hitik over« 2).
linieskibt·l n ,01111i11g Marie 's f1:1rstc tog t i 18'.H var No1·m an n udko mmanderet med skibet, og Eckcrsherg
var p assager på turen rundt om Sjælland. Da flotillm
i s tille vejr a nkrede op i Storebælt gik Erkersbcr~ og
Norrnaun ud i en båd for a t tegne linieskibe l. P ;\
l<>!{l(·ts s idste del ved Rornhn lm udlørte Normann
s kitsen til r t s ti:,rre olie maleri: K a nonbåd en

P.,

V1·sti11diefarcren, frt"gat A11to11etle af K11ht·11havn i Kc;,lwuhavns hav n. T egning i blyant u):( gouache på K•·nfl , hr11111
kardus afE. W. Norma1111 o. 1824-25. Bt'1t'g11t'l: 1111/011,11, nJ
Kiøbmhmmførl afCapt11. 1~ I l ,ming, signeret: Nomum Kiøbmhal'/1. M al: 65 X 90,5 cm. Ilanclt"ls- og Sofartsm11s1Tl på
Kronborg.
Dt"llt' billede er usædvanligL i sin kompositio11, fi11di kunst1wr.-11 har haft to intensiont'r og har gennemfo,rt dt·111 begge.
I lan har lt>vt'rt'l t:l traditionelt skibsportræt, et »kap1aj11sbillede« af fregattm scl i to positionn. Hoveclmoti\'C·I til
vt'11strc i billedet er il 1llo11,lle for indgåend<" i havt1('ll set mod
agtt'r og styrbords side. Til h,~jrt' ligger ski b('! st'I 1110d
forstævnrn fort1tit't ved en dur D'alht>. Foran skibet går
havnens sædva nlig.- håd tralik med skihs111a11dskaher og
last. Kunstnerens anden og lige sii væsen tligt' hrnsigl har
vært"t "' tt'!{llt' t't prospekt af K~1lw11havns h:wn, St'I li a t·11
bad ud for ' li1ldhod1·11. Billedets afgra·11s11i11g mod hojn· n
hovedstadens markantt' havncfro11t rrwd ha nddsko111pag11iernes pakhuse·. Til vrnstrc i billc-dt>t st·s fH\clc-ns
lejP og hag A11to11elle skimt es linieskihet D ro1111in,I/ M mie under færdigg0relse. I baggrunden mas11·kra11en pii C hris1ia11sholm opført 1762 og rn·drrvet 1866, til lmjn- hc-rfor Vor
Frt>lst'rs ki1·ke. Skibsportræt tet t>r dt·t tidligste kt•mllt· a1 bejde af E. W. Normann, der i Hl2r, hlt-v 1·kv i Eckc-rshl'rgs
private malerskolt>. Dt't er også det ent's lt' ku11stnl're11 vidl's
al have udført af den arl. Normann var nwd korwt trn
t>imza på log t til Vestindien IB'.l'.l-21 og har s~ncls) ulig, is
modt rapt. Hassing under denne· rejst'. Bilkdrt har sa
været et bes1illingsad1t·jde eller en vennt'gav(·.

D,lplzillm 's a nkoms t til Christiansø, 18H l). Nogle
s m å oliebilleder· fra M a rs krn makdl' Normann ,
mens han fm januar 18'.{A til april 1810 var indrulleringsofficer i T1:11111ing. F ra drnne paiod{' må også

stamme et lille oliemaleri, el prospekt af havnen i
Altona (HSM).
1
) Fortegnelse over Malerier i Søoffieersfof<'ningrn, s.
24-25.
2
) J. Eckersberg: Optegnelser om C. W. Eckcrsberg,
Kbh. 1917. E. Ilannovc.r: Eekersberg, 1898, s. 215,
288.
1
) A. IlrR. Aukt. ~57 (1984) nr. 203, tidl. i .Johan
Hansens samling.
Weilbach, Topsøe~)cnscn & Marquard Il, s. 258.
Il. Poulsen: E. W. Normann: Fregat Antonette ar
København, HSM årbog 1979, s. l:il-15'.I.
HSM

usignerede billeder tilskrivr.s ham. Hans skibsportrætter er daterede fra 1853 for det tidligstr. til det
seneste i 1875. Produktionr.n i 1870'rrn<: synes at have
været lille. Af de afbi ldede fartøjer er dr. trettrn hjulog dampsk ibe. C. Olsen har arbejdet på at variere
skibsportrættet ved at placere skibet i el miljø, således afbilder han h_julskibenr F"/.ora og Zampa med fr·m
års mellemrum i samme kulisse i Kalvestrømmen ucl
for Petersværft. Ellers er de fleste sej l- ug dampskibe
afbildet set fra siden og gerne lidt skråt forfra rncd en
vekslende landkending i horison ten. Hillcderne er
udfl'lrt megct omhyggeligt, men kan virke tørre og
ufriske. ( )gså søen kan virke død, ligesom overmætlct
af farve. Signatur og øvrige påskrift er ridset ind i
farvelaget nederst på lærredet, så den fremstår i tynd,
hvid skriveskrift. Kaptajnsnavnrt rr sjældcnt medtaget og da kun på sejlskibsbilledernc.
Køben!1avns Vcjviser.
Københavns Begravclsesvæsens protokol, St.A.Kbh.
Weilbach.
J3MR, DRM, HSM (20), MSS (kopi), NSM

Ollesen, Jes N.
Identitet ukendt. Har u. 1848 udført tre portrætter ar
skibe hjemmehørende i Sønderho 1). Ollesens akvareller, der alle viser galeaser set i to posilioner, minder overordentlig meget om skibsportrætternr i akvarel udført ar H. H. Hansen og I. R. I lansen.
1
) Galease fra 1848 signeretjes N. Ollcsen afb. i Bygd
1977: Fanø - Bebyggelse og landskaber, s. 71.
N07

Olsen, Christian Benjamin (1873- 1935)
DFDS's fragtførende skoleskib, fin"rnaslt>t hark Vikin.~ under bugsering i K11henhavns havn. Oliemaleri signeret:
Chr. Benjamin Olsetz 1916. T.v. ses hækken på S/S St. St.
Blid1er, rlt>r, som malteserkorsflaget vise,·, også rilh<>rlt>
DFDS, der havde bestilt billn!t·L. Lysmål: 12'i x 111 ,5 cm.
I!andels- og Søfartsrnust>t>t p~ Kronborg.

Il rig Axelstad af Kølwnhavn set ud for Kron borg. Oliemaleri af Carl .J. E. Olsen. Iletegnet: Brig Axelstad af Kjøherd,avu
<:aptn. P. Magleby 186:5. Sigut'r<"I: C. Ol.w, Kjøfm1hmm. 1.ysmii I: 53,7 X 83,'.! cm. Uragør M11sr11m.

Olsen, CarlJulius Emil (1818-1878)
Skibsportrætmalr.r. Født i Københ avn, hvor han
kom i malerlære og samtidig modtog unde rvis11i11g
på Kunstakademiet. Blev malersvend 18'.18 og arbej -

dede som sådan til 1818. Var en tid nH'dl~jælpcr hos
Anton Mclbyr., m<:n uddannede sig på egen hånd
som marinemaler mecl skihsportrælln sorn specia le.
Ilar ni gange mellem 185'.l-7'.1 haft et billede med på
Charlott<:nborg udstillingen. Optræder første ga ng i
Københavns Vr.jvisrr i 1857, hvor han kaldes marinemaler og bor Nyhavn nr. 30, 3de sal. Ha11 fl ytter ni
gang<: inden sin død i 1878. Dr fleste år bor ha11 i
kvarteret omkring Nyhavn og på St. Annæ Plads.
Ved adresseskift har han muligvis anført sin ny('
adresse på leverede billedrr. Et enkelt b("varct eksempel er portrættet af skonnert Adolf!hinr ar Købenl1av11 ,
signeret: /860 C. Olsen St. Anrue I'lads No. 18. H rr horde
han på 3. sal i bagbygningen. Med C. Olsrns signatur kendes ca. 35 skibsportrætler saml cl par søstykker, alle udført i olie på lærrecl, desuden må flere

Marinf'malcr. Født i Odense, uddannrt som malersvend i Svendborg. Kom efter en kort prriode som
malermester i Kolding i 1893 til København, hvor
han på egen hånd uddanneclr. sig t il mari11n11aln·
under vejledning afChr. Blache. Chr. Brnjamin Olsen lagde som kunstnn vægt på den naturalistiske
gengivelse afhavrt og en nøjagtig portrættering afde
afbildede skibe. IJan var ansat som porcdæ11smalcr
på Bing & Grnndahl 1906-13, på den Kgl. Porcrlainsfabrik 1913 193.'i. Har udført talrige skibsportrætter ug mariner i undr.rglasurmalcri på store po1·cclænsvascr. Desuden har Chr. Brnjam in Olsrn en
stor produktion af marinemalerirr, hovrdsagrlig i
olie på lærred, med afbi ldninger af kendte fartøjer
som skoleskibet Viking ( HSM).
W<:ilbach.
IISM, lkn Kgl. Porcclainsfabriks Musrnm, Hrnjamin Olsen Samlingc11 i Strib.

Olsen, Ejnar Sigurd (IB80-1922)
Skibsportræt maler. Norsk sømand, som på g rund af
tuberkulose afinønslrcde sit skib og o. 1910 slog sig
ned i Esbjerg. Iler erna:rcdc han sig ved at lave små
portrætter i gouache af srjl- og dampskihr. Hans

Olsen, Georg
lcfrntitc-t ukendt. Kun c-t e nke-It s kibspo rtræt , nw11
meget charmc-rmde og lidt usædvanlig t, kendes. Dl'l
er c l ol icrnakri ar jagt Oline /)ah/ ar R1111111c-, datnTt
1861.

IlMR.

S/S /)ia11a (DFDS). Gouache s ig neret: Einar S. 011ml Eshjer,11, 1912. 131adets mål: 18 X 23,5 cm. Privateje.

Barkju/uuwe.1 //a,,;n1f'Nakskov. ·1t·g11i11g i pen og va11dfan ,.
al:J. I'. Olst'n. lkt,·gnct: llart1Ai/1,J .f11hm111P1 /lag,. (,'af!' li. / 1
llas11111ssen a{!eilei.fia Nal..1!.v1· dm 23. Demnbn /811. Sign nrt:
(l.\.) Rø1111etl/11il /8/9(1.h.) '/',.~11!'/afj. P Olw1. Lys111,iL :m,3
X l '.i,:i nn. l-la11ckls- og Sof:1rtsm11sc,·t p;, Krn11horg.

.Jagt Oli11P /)ah/ ;i f Rm11w. Oli<'m:tlrri, s ig 1wrc1: ( ."nn:f!. 0/srn
/86/. Pii skib<'IS agtnsp<·jl læses· 0/111e Oah/ <!( R111111e 1861.
L) smål: 27,9 X 15.9 c 111. Bo rnholms t-1usn1111 , Ro11m·.

billctkr arliskekuttc·rc- udgør c-n s tor de-I al'prod11k tioncn. Skibets n avn la:ses på ski bsside cl lc-r vimpc-1.
Signatur ug årsta l s tii r skl'l'\Tl i ln·idt n eden;t i \Tnstrc hjørne-. lk omh yggdigt 11dfr.:irte og farvelagte
tegninger er opklæbe-I p å prægc-t frltokarton .
Tage Sørensen: Es bjerg for ln5 i malc-rkunst og
farver. Esbjerg 1983, s. 145.

BAM , FOS, HSM , SOM
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Olsen, J,;1rg,·11 P eter ( IHl5-IBW)
Skippc-r og skihsportrcet ma ln i R1111111·. Ha ns f;11 va1
bødker, og se lv gik h an til M1S d'tc-1 si n konfirmation.
H a n begy ndte hurtigt at tegne sk ibe. Et tidligt arbejde- i s kibs pc,rtnl'l1nalert·ns lraditionc lk sti l, ('11 akvarel afjagt I løgm af R!'ln11t· fi-irt a f' Pedt'1 0sll'll, s,·t i to
positioner, udfurtc ha n i 1829, 1'1 a 1 gamm d ( Bt-.1 R )
og a ndre arbye11s mindre 1:1rtøjer h lrv tc-gnc-t i årenc
dc-rdfrr. Ef'tn sin s lyr111a11d seksam c·11 gik Olsen p:°1
langfart i 18'1:I med del a 111nika 11s kc ruld skili Pm/m.1
ar Bos ton , fort af C h r. So n1 111cr. Olse11 l('g1wdc l'I
billede ar s ki bet mc-d e t kin <'s is k l~jngland skah i haggrundc-n 11g en djunk<·. Fra ha n s sejltid det fø lgrnde
år m<'cl <'n rngels k Ki11afarer s lan111HT ll'gning('II ar
fuldskibc-t fora ar Bal ti mon· (pii.skrif'tl-n llcl'Vller Ca pl.
Boxton, mc-n billc-clc-t ejes i r n ar sc;mrnndsslæg ten 11' i
Rønne). Fra IB46 var O ls<'n forh yre-I som s tyrmand i

l slandslarten. Omho rcl på skonnc-rten i\la,p,rethr af
Rønne- i IB46 tegn ede h a n d ette s kib m ed i11d tagn ('
st:jl, mens del i t·11 storm i Nordsøen passe rede en s lup
mnl kmt'kkl'l lops t;n1,1{ (BMR ). I 18.15 lik han ho rgns kah som s kipper og sejle-de på Is land mc-d jagten
Karen og line, ar h vi lken han bi'tdc var førn og reder.
Fra dette fir stammer t·n teg11i11g af'Kare11 O/~ Line, de11
n bl'leg11et so m l'I rcgulaTl »kaptajnshi lledr« og
sig nnc-1. I 18G9 h avde O lsen erh"crvc-t skon n c-rtkuf
Margrc-thc- af Rmrnr, og han førte skibet. da det på
rejse i Østersøen stra nded e ved Kobbelg rube nær
Danzig. O ls('ll omkom ved stramli11ge11 1 d c- r s ke-te
dm 3. scptembn. Tidligere pii å ret ha vde O lsrn
udført to akvarellc-r a r s ki be t, dc-1 rnc- med K run borg i
baggrunden, det a ndet for i11tl~;k11de i Røn t1l' havn.
Sorn grund lag fi>r ('li karakkriseri11g al'J. P. Olsens
arbtjdl'r kendes o . 120 skihspo rtr;.rtt cr med han s
sig natur. lkn 1mdlade r han aldrig. G o<l t JO() stykker
er bnarl'l dier lia\es son1 lotugrafier, de øvrige
findes som t itle r i r n fo1·1egnrlsc, clrr i 1958 blev
udarhc-jdrt ar Olsen s dattnsøn, kustode ved Bornho lms Musc-11111 , 11. P. Ilolm . Selvom tk lte antal
måske langtfra thl'kker Olst·11s sam lede pmdukt io11,
giH·rdct ha111 en plads som dt'n dfrr.Jac-oh l'c-tcrsc-n
m est produkti\C' danske- skihsportrætmalc-r. Alk

• ' t

.1.,,•, I .

, •~~

• (~.•

/111110 F.lisah,th af K Ahrnh:n ·11 s<'t i to posi tiorn:r. Tegning i pc-n og vandfarve af C. C . Parn<'m a nn . H,-1,-g11,·1.
.Jaglm Anna /;'/i.rnhelli af Kiølm,lim'II. Tilliø1mdr S~ib1 Capilai11
/ ,nrmt<:, .J. I/i/le n,tt .fi,r/ af ham .1Pl11. Ki11ht d. 1211· M,!Y 1820.
S ignere t: Teg11el af C. C. Pame111a1111 1820. Lysm .~ I: '.l i X 1:i

.Jagt

n11. Ha11d,·ls- o g S11farts111 11s1:t·t p.i Kro n borg.

hans billeder er farvdagte tuschtegninger, og dr er
brtrgnrt i rt felt under billt:dfladc11 i c11 frakt urskrift,
der op grnnrm å rrn<' blev stadig mnc »krøllet«.
Olsens typiske skibsportræt rr rrpræsental ionsbilledet, fartøjet med fuld sejlføring set i to positionrr, fra
siden og lidt fj<'rnere, mod agter. Karakteristisk for
hans farvelægning ar himl<'n er et skyba·ltc ca. 15°
over· horisonten, sørn farvdæggrs med mørkf'r<' 1unger på tva·rs af bc.lgcrnc, det· kan være blågrønne,
men som oftC'st rr stærkt blå. Ar Olsens kendte billeder er også fem reportager, fart~j<'r i slorm og nær
forlis og eu skildring af havaristC'n i\ledra af Pernau,
drr drn 1. septembn 1861 ankommer til havnen i
Rønne, hvor rn nysgerrig 111e1111eskermrngdc træ11ges
på kajen.
Vikingeu 1925 hft. 2, s. 7-B.
K. Thorsen: Rønne Søfarts Historie. Rønne 19'.19, s.
159- lbl.
RMR, HSM, MIM, SOM

Parnemann, Comad Christian (I 774-IB'.!~)
SkibsforC'r, prospekt- ug skibspol"lnctmakr. Født i
København, søn arxylogr;if°og kattw1t1-ykkerjacob
Parncn1<11111. Fik borgerskab som skipp<'r i Kohcnhavn 180."i. Under E11glænderkrigen bkv han i IBU9
løjtnant, sandsynligvis sunr si11 bror mruwdsløjtnant
ved en af dr norskr kanonbådsflotiller. f lrvnt fald
forblev han i Norge efter fredsslutningrn 1814 og
union<'ns opløsning og døde som toldbetjent i Langrsund. Tidligst i Parnem;inns ku11sl1Ler·iske produktion er en tusehtrgning af dC'n engelske eskadre på
Falmouth red 1791, rcntrgnrt 1792 (t-lSM ). Førsl i
1790'crrH' h a,· Parnamarm s<.:jlct på Indien. ll erom
vidner frm prnspcklcr fra st,ll iu11 er på c11 sådan sejlads: Fra den indisk<' by Wisagapalam 1792, rra Porto Praio 1793, fra Cochin, Ganjam og anknpladsrn
vcd S1. Hclc11a 1794. De er alle signerede og dr to
sidste er betegne t som taget cf'ln· 11alu1T11: f!ftagm og
tegnl?L af Cormul Christian l'amemann 1). fra dr følgcndr
år stamnlC'r rn række s kildringer i gouache af de
kendte flådC'sammenstod , rra Napuleo11skrige11es tid,
begyndende mC'd frqi,attrn Nnjndm og briggen Sarprn
wd Tripolis 17!>7. Parnemann har som sin<' fælln
blandt tidens mange skibsteguere brugt kobberstukne eller andre mangfoldiggjorte forlæg, men ikke altid. Skildringen affi·rgat Hnv/mrn ved Gibraltar 1799
er signeret: inventeret og tegnet af Conrad C/zri.rtirm PamP-

rnann 1803. SkibsportrættC'r udført<' han i gouarhr af
Vestindiefareren St. Croix l'aquet ud for Paramariho,
holl. Guayaua, 1798, og C ui neafareren Kon,i;en afAssianthe undC'r udrustning på K11bc1d1.-1v11s red, 1803
(begge IISM). l dr ni år Parncmann iik som told lw~e11t i Langesund, har han øjrnsynlig også virkrt
som skibspurtrætmalt:r.
fra 18 14· C'r en akvarel ,trfregat Skriuefrihedeu af Are11dal, Capt. Ok Albrechtsen (NSM kopi ). I La,·vik
~jofar1smuseum skal va.·rc cl arbejde af Parnnna1111 ,
et portræt af sko1111C'rl ''11mdr Rrødrr. Hans akvarel ar
jagten Anna Elisabeth af Købrnhavn, bestilt 1820 af

Ful<lskilwl Mnrn11/ny ar H.-tltimorc i Atlanterhavet ud for
Nt>w Foundl;ind. O licmakri signnct: f-/. Petn;eri. P C.
I/olm. Iletegnet: S!tiJ, 1\1'Cau/~y of Balli11wr, .John E Hm11fll

Cormnaruler .Jufy 2nd. 11//12. !.nl. 44° /()' l.nng. 411° 5() '. T/re
iahnJ.r WPYf sketc!ted by Mrs. Benne/I. Lysmål: 52,5 X 80 cm.

Fotografi og oplysninger ven ligst fra Phillips, Fi11,- Art
Auetioncers & Appraisns, N<"w York, 19!\2.
Teblm på hillt>dt't ar skibf't mdlcm drivis fortæller, at del
t>r gengivet i den situation, det befandt sig i den 2.juli 1882,
hvor man trods sin rt>t sydlig<· position så sig ot11giw1 afde
fantastiske ru, 111a liu1u.:1·, SUIII S lllt'lte11dt' isljddtc d a1111er.
Kaptajn Bennetls hustru tog skilst"r afisskosst>nw, som på
billedt'l t>r malt>t <"fr<·r disse skitser. Ma leren, som aldrig
st>lv havde set et isfjeld, overførte omhyggeligt hver en
streg, også blya11le11s biml<· skyggelæg11i11g til la·rrt>dt"I.
Ikke sjældt>nt kan man ud fra en undertekst i et frcmmedsprng a11ragt>, at kunden har noteret, hvad der skulle overføres pa papirbilledet eller lærre<lt'l. 0t'tlf" 111,1 også haV<"
været tilfæh.let her. 0t'sudt>n er hillt>dt'ls teks1 t>t <·rws tåt'ncfr
vi<lm:shyrd om, at bestilleren ;iktivt har taget del i hi llcclcts
udformning og disposition.

den 11ybagtc reder og fører af skibet, Lorentz Bille,
hævder sig bla11dt de bedste inden fur genren (HSM).
1) Il. Pou lsen: Fire prospekter ar Conrad Chr. Parnemann 1793-94, llSM årbog 1979, s. 147 151.
Weilbach.
HSM, NSM

Petersen, Heimich Andreas Sophus (1831-1916)
Malermester og skibsportrætmaler i Altona, fra 1872
i Hamborg. Født i Altona som søn afmalermester og
skibsportrætrnaler Lorenz Petersen (s.d.). Allerede
som svC'nd signnede han sine <'gn<' skihsporl ræt ter.
Det ældst<' krndtC' n fra 18.1'.1. Han fik borgnskab
som malermester i 1864. Efter Lor. Petersens død
købte H. Petersen i 1872 del gamle vclre11urn111ernlt:
malerfirma(;_ L. Hoppo i Hamborg. Han nplng sin
onkel, fadr1Tns tidligrff kompagnon P. C. Holm
(s.d.) i firmaet og udvidede dette, således at det
h<'skærtigcde up til 30 svrnde. Skibspurtra-tterne, der
blrv udfor1 i samme stil som tidli,e;ere ar lirmart L.
Petcrsrn & P l l o lm, b.rrrr i pniodrn 1872-82 fællrssignaturcn II. Petersen. I'. C. 1/oLm. I 1883 trådte H.
PctC'rscn ud af kurnpag11isb1bet ug ful"tsatte alt-11e
frem til o. 1900.
Rolf Holm, 19bl. llansrn, Ilrrwington Prabody nr.
1080.
Altonaer M uscum , Sclrillspurlr~its, nr. 87- 90.
BAM, HSM, SOM

Pedersen, I eller P.
SigtLatur på et meget stort antal oliernalcdl' fremstilltinger af skoleskibet København set skråt forfra. Malerierne er dygtigt udført, mrn drr rr talr om srrieproduktioner fra slutningen af 1920'erne og beg. af
1930'erne.
Petersen, J. G. R
Af denne ellrrs ukrndte kunstner haves kun en enkelt
akvarel fra 1821: skon nrrthrig}u/1iter af"Uibeek ført af
H. H. Stricker. Skibrt ligf!;rr sammen med andre
fartøjer i de11 oprørte sø ved skærrnr ved I-lallands
Vadcro. T eksten fortæller, at skibet på grund af modvind måtte kaste anker 5 mi l fra Hdsi11gør d. 4.
novern ber 1821.
A. BrR. Aukt. m. 401 (1979) nr. lb49, afh.
Privat('.je.
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Galeascjupit,r (af Liibeek?) i en farlig situation vrd I lallands Viidero (?) d. ti 110v. 1821. Trgning i pt>11 og al..varcl af
I . (;_ F. Petersen. Ilctegnrt: Oitm Sd1if(f!.t11m111t .Ju/1iltr gt.fii!trl vo11 I I. li. Strider vo11 liibuk mu1;:_t, wegm conlraerm ll'ind
in Zwedne dm 4/t Nn11tmbtr .:_u A11c~tr f!.thm .'j Meilm l'OII /ltl.1i11g11mr. Signeret: Gtmnr!tt von I. G. F. l'tltrfm. , lnnu 1821.
1.ysmål: 4.'i X 63 cm. Privat('.jt".

Petersen,Jacob (1774- 1855)
Skibsfører, s kibsportræ tmaler, fra u. 1807 virksom i
Ki;ihrnhavn. Fc;idt i Fknsburg sum !>.in af købmaml
og reder ieolaj Petersen , uddannet som navigM"1r, i
1795 g ift med skippcrd a tterrn lngd1org Hee. Fra
rktte år sta rnmc-r .Jacob Pe tnsens ældste- hevarede
arbejde, et t raditionclt skibsport ra-t i pastel og akvarel. Dc-t forrstillcr fregat ten /Jie Familie af Flensl mrg,
ført af ca pl. Ji.irgc n Ohlsrn, Åbenrå, M'l mod bagbords side ug s ig rwrc-t : .Jacob Petmen, in Nenshurg den 18

Febr. 1795.
Ud fra si t miljø f,ndcs Jac-oh PetlTSt'II i de hc-drc-stillc-de maritime kred se og i de følgende år sc-s det
ud fra de kurr delvis bevarede ark iva li er, a t han som
skipper fører forholdsvis slun: fart ø j<'r, i 17!)8 brigantin en A'xpedition og i 1801 brigantinen Fmumdu.s, lwgge
hj emmehørend e i Flens borg 1). I 1803 hor h an med
s in hustru, tre børn og rn ~jenestcpige i m lc-jrt bolig
på Crosst· Stra.~sc- i Flens borg 2). Fi;ir krigsudbruddet
i 1807 <·r .Jarnh Petersen Oyttel til K øbcnlra\.11. H an
deltager i »kaperkrigen « og får selv kaperbrev d. 9
dc-e. 1807, men har <log ikke held til at tage nugc n
prise '1). Han portra-ttc-rer sine ka pafæller på de res
12r,

fartøjer, l,/ldc dr, dc-r hørte hjemme i København og
de, de r va r hjemskrevne i Åbenrå, og ud fra de næsten usandsynlig t høje produktionsnurnre 787 og
788, som er piifl<!r l to af kapcrbilkdcrne fra 1813,
(IISM) må man s lutte, at det er fra d isse år, Jacob
Pe tersen har haft sil levebrød vf'd al portrættere skibe.
Med J acob Petersens signatur er til dato kendt ca.
270-275 arhi:jder, desudl·n kan adskillige usigneredctilskrivc-s ham, og yderlige-re hdinder der s ig c-t sikkert ikke ringe antal ukendte va::rkc-r i privat og of:
fentligl eje, ikke- a lene i Da11111ark mm også i udland cl. Langt dm største del afJ. Petersens ski bsportrætter er repra.:srnta ti ve billeder. I sær de- mindreskibstyper pl~jer at va-rc- afbildet i lo positioner, hovl'<lfremstillinge11 l'r v is t fra s iden og i mellemgrunden er det samme- s kib sc-t mod agtn. Dl' c-r hoved sagelig udført som akvareller og er sig nrrrt: .J. Petersen
umidddhart under bilkdfi:lte t, und ertiden i dette.
Skihl'ts nav n og sk ipperens saml r1rstallet anføres så
godt som altid i en fyldig sk råskrift. J arnh Pc-tersen
har fra bcgy ndc-lsc-n afl800 åre ne til 1854 a0)ildet t·n
væsentlig dl'I af handclsOiid c n hjemme hørrnde først
og frc-mmc-st i København mc-d i)ragør samt i Åhenrå, med hvis s11fa rt Pc-tersen oprt'thnldt c-n s pecid
forbindclsl', m c-n også ski bl' fi·a Altona Fåborg
Flensborg, Odense, Røn r!c, Svendborg, Sø;1dnborg:
Thisted, Troense, Vejle, Alhorg og Årh us. Adskillige
af'<lc- skibeJacob Pt'lersc-n portræ ttnnk lrl'!rh· hjemme i Hamborg og i de tyskl· 0st<'rsøhavne ~am t
viden: fra Riga, Arehangdsk, Åbo, I le-Isingfors og
svenske Østersøhavne. Omkring 40 navng ivne- fartøjer hørte hjemme- i England, lr vo r de- især kom fra
i;istkystcrrs havnc-hyer, akm· fra Sunderland blev ni
briggl'r a fh ildct , herafbrig Jmu båd e i 1850 og 185 1.
Under hillederne af de urlc-n landskt' ~kibc t'I' teksten
skrc-vrt på tysk eller rngdsk. Omkring 1840 sy nes
J acob Pe tersen selv a t have være i 1.ondo n, idc-t han
signerer en akvard af brig Robrrl Nc-wcastk: Drawn
by J. P,tnw1, London. Andre- god t tyve portnellt·rl'lk
skibr var ~j ernskrevne i hyer på USA's østk yst.
Med rnc-llemrum især før 1810 optræder der adskilligc- sit uationsbilleder, lrvor der i trks tC'n gøn·s rede fur
omstændig hederne. Enkelt<' skibsportrætte, og de
Ocstc søstykker med fine ski be- rr udført i o lie på
la-rrc-d . flere billeder også af' navngivne skibt· set syd
for Krouborg har som billc-dtitcl Øresund, skibs11avnc-

ne ka11 læses på skibsside, agtrrspcj l dier på rn n avncvimpd. På oliebilkderne er sigrraturc-n I. P. lllt'd
undtagelse af l'll s kildring af brig Ann af Le itlr u11dc-r
s trandi11g. H c-r c-r c-fternavrrel skrevet helt ud ( HSM ).
I 1831 og <le- Lo følgeude å r havde J acob Pc-tersrn en
dokumrntcrct kontakt m ed malen:n C. \\I. Eckersherg (s.c.l.). Ud fra Eckersbcrgs <lagbogsnolatrr 1)
synes Eekcrshergs seneste bcsi;ig hos Petersen a t havr
haft et 11n<lervis11i11gsmæssigt formål. Pc-tersen har
læ rt at kons truere og male et søstykke- med One
skihc. Petersen ud forte herefter Ocrc såd an ne marine-malerier og i 18'.{'.i fik h arr antagrt tre u liehilledc-r på
Clrarlottc-nhorgudstill ingc-n. Et af dem med titkrr
»en Fregat, der læ nser fo r Stormen«, hvor skibet c-r
se.t mod forsla:vnen, viser al han har annek teret c-n
nyskabe-Ise indt'n for rlrt intenrationalc :,kilJsportrætm a lc-ri. Denne opfatte-Ise af motivet, der anbringes
diagonalt i billrdlrltel, arrvcndc-r Petersen med mellemrum, også på sit st· rrestc- krndte skibsportræt i
1854.Jarnh Pc-tersen dødr d. 29. augus t 18~5 af alderdomssvagh ed på sin hopæl sidt'rr 1810, I l olmensgadc2 11 ').
J acob Petersen opnåcdl' al bli\.c- kopieret i si n c-~c-n
levetid og srnc-re i 1800 arene. føll{endr kopier kan
nævrrcs: Af'.]. P. J ensen : hrig Conwrdin af' Flensborg,
udateret , af tidlig type-; Af Cap t. Th. Clrr. Sa h roc-:

ar

Hark Dan af Kor..ør. Oliemalc-ri sit:11eret: / .. l',t,nm & l'.
Holm G,br. 1859. Bctcgnc-t: fart af Capt. N. /Jaagmsm.
1.ysmål: 44,5 X 6] cm. I landrls- o~ Søfar t5m11st•t>t på

Kronhor~.

fregat Vesta lænsenck for vindrn, o. 1852, Sahror forte
Vesla i dcltr å r-. Drn kinesiske s kihspor trætmalcr Ycu
Qua kopierede 1860- 80 r i I iclligt adJljdc ar Jacoh
Prtersen: fu ld sk ib Rnssrlns afLy1111, .l \lass., USA 6) . Et
søs tykke af typ('ll Øre.m11d: cl da nsk o rlogsskib og
a ndre ski be på I k ls ingørs red, ud førte- malermester
.Julia11 T homsen i I Iclsingt,r til familien i julc·gavl'
1882 7) . Det er en må l fas t og nøjag l ig kopi af en
akvarel i privatc:j<', signeret af J acob P<'lrrscn 1847.
1) RA_ Komm. K o ll. H aneIris- og kons ulatsfaget.
Fortrgn clscr o,·cr de i Flr ns borg Ol{ St. Jørg('ns hy
hj emrnehøm1dr skihr. Lister 1798, 180 1, 180G, IH0B,
1813, 1814.
2) Slesvigske fo lketæ lli11ger 180:\, Flrns borg.
3) Upublicerede reg is trr ovrr kaperskibe, kaprrrrd rre og kaperførerr, af F. Grove-Stcphcnsr n, ( I ISM).
1) 183114. august; IB32 23.jan., :10. srp t. , 5. okt.; 1833
21. jan., '.1. marts.
5) Københavns Vcjvisrr, div. å rg., Kirkebog fo r I lo lm ens sogn.
") Carl L. Crossman: The China Tradr. Princeton
197'.l, s. 67, 69. Tilsvarcnclr r ksempcl E Ho lmPetersen : Skiusportrætmalrrr s. 32-33.
7
) A . BrR. A u kl. nr. 400 ( 1976) 11r. '11.
Weilbaeh .
Afh. i l-'. llo lm-Petersl'II: Skihsportrætmalerc, s. 55,
85, 90, 119.
Brcwington Pea body nr. 1070-1076.
Brewington M ys tic nr. 3 11-3 13.
BMR, HSK, ORM, FBM, GHA, HSM (55), KBM,
K M O , NEM, N03, OMK , PTM , VKH, ÅB M saml
i mange norske, svcnskr, tyske og enge ls ke muscrr.

Petersen, L orenz ( 1803- 1870)
Malermes ter og skihsportræ tmakr i Al1 ona. Født i
F le.nsborg som sø11 af»Sl'dal11n1de« H ans Pctrrscn.
Om hans liv ug v irksomhr d er i11tl'l bekenclt , før han i
1830 som » Hiirger und Makrmcistrr« bliver gift i
A ltona. E n akvarel af brig f,"li.rnheth af Altona er
sig n e.ret og datere t I. Februa r 1831 (/\LT). Den er
inspireret afj. 801 tgrr og adskiller s ig klart fra Prtersens senere p roduktion. Frems tillingen af de karakteristiske o li e.malede s kibs porl ræ ttrr synes at begynde
o. 1840. I 1845 bor familien i A ltonas sønd re bydd,
Sandber g H of I I. H ussta ndrn omfatter da forud en 6
børn, to svende og rn læredreng. Srnerr flytter familie og værkste.d til Carolincnstrassr 6. H er fl ytted e

Altonacr Museu m, Sd1iflsportrats, nr. 73-7'1, ( L.P.),
78- B6 ( L.P. & P.11).
Rrewing to n Peabody nr. 1080. E S. Pea~ody 11r. 2 11'1
L . Petersen : ORM, HSM , MSS, SFL , /\BM.
L. Peterse n & P. H o lm: FKr~ GRÅ, HSM , SFL ,
ÅBM

Petersen, Peter

Brig (,'loriusa af Altona. Olit'malcri af Lorenz 1',-terse11.
13ctcgnr t: J-:rlwul vo11 E. Dreyer 111411. Sig11eret: L. I'etermi }frit
1848. Lysmål: 4fi,1 X (i2,5 cm. DragHr l\lusn,m. Som det
incl in·kte fremgå r af1 rkslt'11 n bi lledet bcstilr af'skilisb)gmcstcr l>rt'yn. Dragør 1\1 usrnm har erhvervet bill<'<lt't fra
fa milien l>n·yt'r i /\Ilona.

også Lo1·e11z Pc1rrsrns h a lvuror· P. C. Ho lm (s.d .) ind,
da h an i 1855 blrv optaget i firm aet. Fo ruden a lrni11cl<-lig t m a lerarbejde havdr forretningen to s peeia lrr,
maling afnag og s kibs po rtræt ter. 1 værkstedet va r to
staffelie r og rammer til fiagmalrrict. Petersen og
Holm synes begge at h ave haft både evner ug lysl 1il
at d yrke s kibs portræt malrrirt. Skibet ses a lt id fra
siden og baggru nd skulissen er o fte H r lgola nd s m arka n te klippeprofi l. Skibspor træt terne blev signeret L.
Petersen & P. llolm Cebr., de er betegned e, men er of'tr
udaterede. De er rutineret udført ug har ri m rgr1
e.nsartet præg. Det vil være umuligt al udrr d r, h vilke
billcdn, der helt eller d elvis blev udført af Pctcrsl'n og
hvi lke af Holm . Efter mundtlig overlevering skal cl isse billed e r huvcdsagrlig være udfør t af P. C. Ilolm.
Efter Lorenz Petersrns død g ik hans søn H einrid 1
Petersen (s.d .) i kompag11iskah m ed H o lm.
Slesvigske fo lketæll inger 1845, A ltona.
Ro lf H o lm, 1961, Erganzung mi t Hildrrlis te 1964,
upublicerc t lis te ovrr 170 arbejder af ski bs portra:tmalcrnc L. og li. Petersen og P. C. Holm. Begge
arbejder h r.hand le l og kommrntrrct afN. J. Lorentzcn: En Oe ns bo rgs k mar inemalcr·ug hans skole. Kron ik i Vestkys ten d . '.1. maj 1967.

Sandsynligvis iden tisk med s kihsforrr fød t i F ic usborg 177!:l. Ud førte 179'1- rt tr ad itio nel t port ræ l a f
h valfangerfre.gatten Gronland af Altona srt fra siden.
Petersen var ikke på Gr'imland's mandskabsl islr i
179'1· 1). ll a n førte 1798-1817 brig Espera11ecafFlrnshorg. I 1817 tog ha n som mange a11d re slrsvigskr
ski p pere uurgerskah i K øben havn.
1
) Oesau s. 49 50.

SF!.

Prommel, Jul ius (t: i H amborg u. 1805

clød rfter
1850)
Opholdt sig i København o. IH33-IB44, hvor han
uddanned e s ig ti l m arinemaler. El'kersbcrg mrvnrr
ham i s ine dagbøger. H an udfør1e ri 1raditioncl t
portræt a f s konnertbrig Ajm1rnder Paket ll_yggel af
Sl-..ibshy,f!,mesler T. A. Arulersm, /840. Det blev året e fter
kopirret af Jacob Petersrn. Pro m mcl udgav r n bog
om skius b ygning i H amburg 1850 og hlrv lærer i
skibsbygn ing i Triest. Tegni nger af d anske orlogsskibe: korve.ttr.n Galathea ved Gibraltar, IB'.15, og orlogsfrr.gat tørrer sejl, 1836, (HSM ).

Qvistorff, V ictor (1883-1953)
Født i Århus. Gjorde karriere som forrr1ningsmand,
samtidig med a t han malede sum hobby. Fik i 1921 et
hillt'de an taget pi\ r.harlollrnhorg udstillingen og
valgte i 1923 at blive kunstner af p rofession, opmu ntret af I.. A. Ring og H . A. Hrc ndekildc. Qvistortr
blev som marinemaler introd 11rerr.t aftidsskrif'lc1 Yikingrn i januar 193 1 som mrstcr for å rets ko m mrnde
forsid er. Q v istorffspecialisercd e sig 11 11 som marinemale r og s kihsportræ ttør. På besl iIling udførte han et
stort antal portrætter i olie på pap eller lærred ar
nybygn inger til R ed eriern e. ØK, .J. Lauri tze n, DSB,
OFDS samt til B& W's ski bsværft. T il sørns fo lk
malede ha n s må b illr.der af s kiu<.:, o ffr på pap , dem
kald te han frimærker. Motiverne fandt ha11 ved a t

(age ud med hugsf'rbådr.nc i havnen. En årrække
havde han selv motorbåd. Qvistorff blev også kaldt
mø~jemalcren, fordi han var fascinerrt afrustplcttnnc på et skibss krog. Adskillige billeder blev af den
grund ikke købt af rerleriernc, men fandt private
købe.re, hvis sjælefred ikke blev forstynd af'dc mønjerøde arealer. I cl interview 19~8 udtalte Qvistorfl~ at
han nok havde udført en GOOO malerier.
Vikiugen 1931, hfi. 1, s. 10; 19'.12, hft. 4, s. 32; 1948,
hft. 4, s. 11-12 (ved en fejltagebe læst:s her GOO for
(-j()()()).

Oplysninger fra kunslm:rens søn.

Re imers, H einrich (1824-1900)
Lods (?) og skihsportrætmalcr i K icl. Specialiserede
sig i at udføre skibspurtnclter, de ls som akvareller,
dels i olie. Op mod 20 kcndtc arbejder af danske
skibe er da(eredt> fra 18:i(-i til Hl82. R('imers ski hshi llcder er mcgct enkle i tegningen. Fartøjt>t er vist fra
sidi-n, i det fjerne ug ga11skc li lle ses samme skib mod
agter. De er almindeligv is fyldigt betegnede, i de
senere årtier i skråskrift med en overflod af kommaer.
Fm o. 1868 er bil ledfeltet på akvarellerne ofte omgivet af en bronzeret, mø11slcrprægc1 papirbort. Et
stort anta l af de meget karakteristiske akvarelln n
usignerede.
Hanst·n.
Altonaer Museum , Schillspor1rats, nr. 93-97.
CBÅ, HSM, MAM, SOM, SfL

Richter
Identitet ukendt, sa11rlsynligvis dansk. Ilar udført
skibsportrættcr af"clampskibc, sis K,mg Haalum (årstal ubekcnclt) og s/s Trondlyern 1928. 1)
1) Nordjyllands Kunstmuseum, 1976, nr. .'i7. A. llrR.
Auk. 4:">2 (1983) nr. 412, Auk. 154 (198'.1) nr. 674.

a: ,
f½z,•lr1!(;>
,c7,;,
• ,,..,
Motorfa·rgt>n Freja (DSB). Oliemaleri af V Qvisturn: Sii\ncret: - V. Q11istorjjl /9.'-J6. Bla·11dra11nnrn1ål: 20 X '.10 c111.
Privateje.

Raben, Jcns (1880-1960)
Museumsinspektør i Sønderborg, prospekt- og skibstcgner. Var oprindelig kontoruddannet, men blev
stifter og leder af museet på Sønderborg Slot 1908:">0. Te.gnedc landsbymotivc1·, oldtidsminder og
skibsbillcdcr. I 1930' ernc og begyndelsen af
1940'ernc kopierede Rahrn cn række sejlskibsbilledcr, dels for at supplere museets bestand, dels af
egen lyst og for at glæde andre. hærskibe hjemmehørende i Egernsund har haft hans store interesse. Af
disse har han fremstillet et stort a n tal farvelagte
tuschtegn i ngn. Nogle er gjur( efter fo rl æg, an cire (ca.
25) er gjort efter naturen.
MSS
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Motorgalease ildelf af Egt>rnsu1HL Teg11ing i (Jt'II og vandfarve af Jens Rabcn. BetegnPt: M/(;[ 11/ldelr« af f~l{frll.\"/11ul
/<J.'-J<J: H. J. Banke, Faaborg. Signeret: .J.R. Lysma l: 23,5 X
29,5 cm. Must>t>t på S1-111Jnl,org Slot.

Hramstjlskonner·t ,\fa~t;relhe af Kolding st>t i to positioner·.
Tegning i pru, vandfarve ug hvid dækfar·ve ar I leinrich
Reimers. Betegnet: Mag11rethe afKolding. Cap!: Af. L. Kocl,:.
185.5. Signeret i vandc-t m. rødt: //. Rrimen/ Kiel. Lysmål: ,u;
X 6(-j cm. Købstadsmuseet Den gaml<' Hy.

Schøsler-Pedersen, Hans {1898- 1980)
Telegralis1, marine- ug skibsportræt maler. Født i
,4~rnskøbing, søn af provisoren ved byens apotek,
morfaderen scjlede paketfart mellem /Erøskøbing ug
København. Ville ud at sejle, men var nærsync·1, og
blev i s1cdct en af de før·s!t' sejlende telegrafister.
Schøskr-Pcdersen var til søs i rn årrække og malede
samtidig, scmTc fik han 1111dcrvisning af Folmer Bonncn og blev prolrssioncl marinc111aler. Han arbejdede både i tusch, olie og akvarel. Ved siden afcn stor
produktion af mari11cmalcrirr slog Schøslcr-Pcdcrscn sig up som por(ræ1tør af damp- og motorskibe.
Mallgc rederier saml ll& W har i årc11cs løl, ar lia111
købt og bestilt skibspurtræller·, bl.a. var det i mange
år skik hos rederiet). Lauritzen, at afgårndc kaptajner og I. mestre fik deres faste skih i olie ved pensioneringen 1). Schøslcr-Pedcrscn var bosat i Ccnluftc og
om sommeren på Sydfalstcr, han malede til op omkring 1980.
1) Position 22/9 1978, fødsclsdagsar1ikcl.
Nordjyllands Kunstmuseum, 197(-i, nr. :">7.
A. BrR. Auk. 452 (1981) nr. 412. Auk. 454 (1983) nr.
674.

Seidelin, Peter Anton (1811- 1872)
Søofficer, (egner. Har udført et traditionelt portræt i

jagterne Familiens 1laab og /)m fm Marie, begge af
Randers (HSM) ka11 mu ligvis tilskrives So1111i11g.

prn og vandfarve: af jag1 l~'lisabetlt Juul ( HSM). Har
d rsuden tegnc:t prospekter fra Dansk Vcstindirn,
som cr litugrnfc-rrdr af J\. Nay (Christi anssted) og E.
Veslcrberg (parti ved Frl'drriksstrd) sa mt cn prnnrtegning fra 1848 aforlogsskihr i en fjord (FBM).
Wl·ilbach.
Topsør~Jrnsrn & Marquard I I, s. 50G.

Stabel, Jacob
Skipper i Trondhj<·m. Synes at havr været en rutineret s k1bsportrætmakr. Tegning i pe11 og va ndfarve af
frega l Susanne af Trond hjem set i lo positioner, signcrct: T l?jem 1812.Jacub Stabel i Trondl~jcms ~jøfartsmuseum er afbi l<ll'l i Hl'11ry Hcrg hft. 4, s. 336.

FHM, IISM

, Fr /fif ~

'l\,psej lskonnl'rt llemum11 & lrillielm afRandrrs. 'l't'gniui; i
pen og vandfarve udføn af I . So1111i11g. Be1rg1w1: Sknnn,r/m
J/ermann & ll'i/'1,/111 afRw1dm Captain I! .\l,ul,m 1842. Sil{ll l'rct: ll/!,lltl af I. Smming /81.'i. Ly smal: 32 X 12 nn. Pri,·atql'.
Kuu delle ene skibsportrwl krndes med I. Sonnings signatur, mt'n dt'l n ikke en amatørs fru-sit' forsøg i grnrl'n.
13emærk hvorll'd1·s skibet raffiner!'I er St'I l,>1 an for 1,·ærs og
skil,suavnet, drr cr skrewt pa skanseklædningt'11 ag-lt·r.
.J \C
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Jag t Elisabeth Juul ar Nykøbing Fl. Tegning i pt'n og vandfarv!' a r Peter J\. Scidclin. 8l'lt'p;1u-1:ja,l!lm /:'/irnh,tlij1111/fart
afCaptain Chr. 1. llu/111. Signcr<'t· lll'fll P. Seidt/111. 1.ysmål: 21
X 26,3 c:m. Ha1ult·ls- og SøfartsmuS<'t'I på Krnnhorg.

Skov, N. Christian
Sandsynligvis hjrmmrhørcud1· 1 :-.ondrrhorg. E11cstc
kendte arlx·jdc rr portræt i prn og akvarel af'f'rcgalskibet Ne/1lu11us w11 Sundnbnrg, Ca/1/. Petn NPjidi.~ fra

180G.
HSM

Sonning, J.
Identilct ukendt. Muligvis I~j emmchørcnde i Randers. Eneste kend te arhejdc cr c11 a kvard i privateje
afSkomurlen Hmnmm & Willir/111 tf/Randers- Captain P.
Madun 1842, tcgnrt 1843. Drn er så rutineret ud fort,
at den må være et enkelt stykke ud ar en større
produ ktion. To usignercdc akvareller fra o. 1850 af
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Bark FmleriJ.. den Sy11n1d, ;1f R111111t' på rohhcfangs t i Ish.ivt·L.
Bctcgnct (rt'[): »Frederil den Syvnule«, Caf!I . .J. 110/111 IIL13.
Signeret (re[): 'f'qtnel af Timmermmm N. Stibolt. 13ilkclct
hrændlt' ved hombardnm·ult'I afNeksø 1915. l>l't var fmiuden blrvt't lc,toregistrt'rct på Hornholms l\luscum.
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Stibolt, N.

AA

.. ~'"'

-

Fregat Nepl11rt11J af Sønderborg 1111dt'r indsejling til Smulerborg. Tegning i pt·u og vandfarw ar N. Ch1istian Skov.
Bl'legnct: Anno = /)as Srliijf Nepllmus vo11 Smulerhw,i;, CafJI
l',t,r N(ydig = 1806. Signcr<'t: N. Cliristiart Skm,. I .ys1 nål: j!i,1
X 5 1,8 cm. Haudt'ls- og Søfartsm11st·et på Kronborg.
Skippe-ren Petrr N1·ydig (dier Neid ig, som lian st·lv skriver)
udførte selv skibsportrætter. Han er mrst1·r lin tkt ældste
kendt!', dauskc »kaplajnsbillt'ck«, akvarellen ar galt'a.st'11
Maria & I ngt'h urg fra 1791.

Skibstømmcrmand, hjerr11nrhørend(· på eller med
tilknytning til Bornholm. 1) 'lo krn<lte sl..ibsportrætln i akvarel, aforlogsfrcgattcn Frry·11 signe-ret Te/!,llf! n.f
Timmennan N. Stibolt 1850 ( HM R) og af robbrfangcrcn, bark »Frederik den !:,)mrndr<t afR1m11e - <:apt . .J. llo/111
1853, signeret som foregående. Dette billede gik tabt
vl'd bombardementet af Neksø maj 1945.
1) I folketællingen 1850, Rø1111c, nævnes en malermester Nic. Stibolt, 3 1 år, der ikke er identisk m<'d
ski bsportrætmalcreu.

HMR

Stoltenberg, Otto
Skibstømrer og skihsportrætmalcr. Født i Kalundborg IC)()fi og hjrmmchørende her. Blev uddat1t1l't

129

som skibstømrer og sejlede 1924-1936 som tømmermand på danske, engelske og amerikanske skibe. Da
han gik i land, [ik han arbejde som skibstømrer på
Holbæk Skibsværft. Allererk da tegnede Stoltenberg
skibe, men han ville ikke opgive håndværket for at
blive professionel, før han fik en fagmands ord for at
talentet kunne bære. I 1912 opsøgte han marinemaleren V. Arnesen i København. Dennes kritik var så
positiv, at Stoltenberg fra 1943 blev professionel
skibsportrættør. llan tegnede de skibe, der lå i havnen i Kalundborg, og gengav rkm cl'ter bestilling
under sejl i rum sø. Også skitser taget i hans sejltid
brugte han ved senere lejligheder. De fleste af hans
arbejder er kul tegninger, men akvareller findes også.
Stoltcnbcrgs skibsbilleder i tal omkring 6000 hænger
idag i private hjem i hele Nordeuropa.
Vikingen 1972, hft. 10, s. 9-ll.
Interview foretaget IY79 af Benny Boyse11 , STM.
BSK, HSM, MAM, SOM, STM (11) Søfartsrnw;eet i
(;roeningen, Holland (30).

M iddel havct og foretog herefter sørejser næsten hvert
år, ofte med orlogsskibe. Især hans rejse 1874 med
Christian IX til Island resulterede i en lang række
billeder. Rlev i 18S0'erne og 60'erne flere gange bestilt af redere som II. P. Prior ug Hans Hrogr. til al
portrættere et eller flere af r·edericts skibe.
Weilbach, heri en fyldig værk- og udstillingsfortegnelse samt litteraturliste for C. F. Sørensen som marinemaler.
GilÅ,IISM

Thomsen, Jens (1797- 1864)

Galeast' .Jane af) ,.,gs t"r. Oliemaleri af P. S. Søgaard. Betqa;nct (i »guld« på sort felt): ».Jane" N. P. Sørense11. 1900. Signeret: P. S. L. ( = P. Søgaard, Løgstør). l.ysmål: !)2 X 70 cm.
I .imljordsmust'.t'l, L"gslør.

Thorsager, C. Z. J.
havde ført i årenes løb. 1) Det fjerde viser brigantinen
Fides, hvor Styding selv var styrmand 1827-31. Nis
C loster var fører af skibet.
Kamphovener.
1) Hrig Dorthea afAhenrå ført afJ.J. Styding. 17991804 alb. i De næsten ukendte s. 8'1·-8.1 (kjlagtig
tekst).
ÅBM, HSM
0

Motorgalt'ast' Jane af Marstal. Kul tegning signt'n·t:191G 0.
Stoltenberg. lkt<'g1lt't: »Jane« afMarstal. Lys mål: 27 X 40 cm.
Jens Hansens Søfartsmuse11m, Marstal.

Styding, Jens Jensen (1806-18'.15)
Skihskaptajn i Åbenrå, født på gården Dyrehave på
Løjtland. Fik borgerskal., som skipper 18'.·Hl. Styding
var kunstnerisk uegavet, hvad dn fremgår af ha ns
bevarede skitse- og vcrscbog og hans ak vareiler,
hvoraf fire er små, regulære skibsportræt ter udført i
pen og vandfarve i året 1829. De tre er skibe, hans far
130

Daglejer på Løjtland, fik borgerskab i Åbenrå (uvist
hvilket) i 1838. Virkede som skibsportrætmaler i
18'.10'ernc. Tre skibsportrættcr i pen og vandfarve er
kendt, det e11e som kopi.
Kampl!ovener.
MSS, ABM

Søgaard, Peder Svendsen (1850-1931)
Skibsfører, hjemmehørende i I .øgstør og fra l89G
havnefoged her. Ved siden afrlennc beskedent anønnede virksomhed arhrjrlrdr han som skibsklarerer og
male.de i et vist, sikkert ikke stort omfang skibsportrætter i olie.
Han signerede: P. S. I.. (I. for Løgstør).
Hans Jeppesen: En skipperfamilie 1870-1931. Limljordsmusr.ets småskrifter nr. 2, 19.

LIM

Sørensen, Carl Frederik (1818-1878)
Marinemaler, titulær professor 1869. Født på Samsø
som søn af købmand og skipper Rasmus Sørensen.
Rlcv som uddannrt malersvend optaget på Akadrmiet 1834. I 1846 kom han med en dansk fregat til

Identitet ubekendt. Har o. 1800 udført et portræt ar
brigantine Haabel ar København, capt. Jep N iclsr.n
Holm, set i to positioner ud for havnen i I .ivorno. Det
er en kopi eftr.r eller en efterligning afet skibsportræt,
sådan som de blev udført afGuiscppe Fedi, Livorno.
HSM

Thorsøe, Hans Petrr (1791-1842)
Skibsfører, prospekt- og skibspurlræt maler. Søn af
sognepræst Chr. Thorsøe i Skibby. Var i mange år
skibsfører for Jacob Holm og har muligvis også haft
sin første sejltid på en af Holms Vestindiefarere.
Hans tidligste kendte, kunstneriske arbejde er en
a kvarel af havnen i Christianssted på St. Croix
(GBÅ). Det er signerrt og dateret: Tegnet afHarLf Peter
Thorsøf d. 12 .fefJl. 1806. Han fik styrmandscksamrn i
København i 18IO. Om lian nu under krigen har søgt
at uddanne sit tegnetalent, eller han kun har s tået
ved l1<1vm:11 med sin skitseblok, ved vi ikke. Sikkert n
det, at han tik indpas i de professionelle kunstneres
verden ved i 1822 al gifte sig med portrætmaler Peder
Faxøcs datter·. Capt. Thorsøe nævnes som en a f dr
søens folk, der undcrviste Eckcrsberg i skibstypernrs
konstruktion 1) og Thorsøc bar i ol ic kopieret et par af
Eckersbergs billeder. I cl claghogsnotat for 2. august
1828 nævner Eckersberg, at han var på Holms skibs-

byggeplads for at se Thors0es egen skonnert. Det var
skonnerten Ludvig, opkaldt efter Holms næstældste
søn. Fra dets første rejse tegner Thorsøe et portræt af
skibet under Indsejling til Neapel d. rr 110v. 1829. Del
blev ti legnet Hr. Ludvig I/olm afII. P Thorrøe. Thorsøe
udførte flere billeder af Jacob Holms skibe som portrættet afbarkJacob ved Rio dejaneiro, tegnet på skibets
første rejse 18'.{9 og tilegnet Hr. Crosser ridder Jacob
I/olm af H. P. Thorsøe 2). Fra Thorsøes dødsår 1842
stammer portrættet af brig Tre Damer. Hans senen:
p rospekter fra Vestind ien, havnene i Frederikssted
og C hristianssted, er dateret 1820, 1825 og 184-2. To
prospekter fra Rio deJaneiro er fra 18'.18.
1
) Hannover, Eekersberg s. 212.
2
) Skibsportrættnne har alt id vær·et i familiens eje og
er gengivet som illustrationer i Ilering Liisberg, bd.
IJ, s. 21-29. Jacob Petersen har også portrætteret
skibe for .Jacob Holm, og ud fra et fotografi er det
vanskeligt at se forskel på Thon;øes og Petersens
akvareller.
Weilhaeh .
GBÅ,IISM

Tronier, Christian Carl (1767- 1845)
Født i Sorø, fik styrmandscksamrn 1789 og borgerskab som skippe,· i København 1809. Illcv påmønstret som 4. styrmand på dr.n private Ostindiclå.rer
Mi11erva i 1795, hvorefter han steg i gradr.rne, til han
1804-06 hlev 2. styrmand på Asiatisk Kompagnis
fregat Norge på dets togt til Kina. Fra Englænderkrigens begyndelse og frem til l820'erne, h vor kompagniet trods sin slunkne kasse igen fik udrustet nogle
langfarere, opholdt Tronier sig i København, og drev
søhandcl med tlerc indkøbte galeaser ug slupper. P å
fregat Cronprinsessen's togt til Kina 1822- 23 blev han
pårnønst ret som overstyrmand, for så i 1829 at blive
fører af Kompagniets hovedreparcrede flagskib Frederik den Sjette på dets rejse til Canton.
Om Tronier som skibsportrætmaler Vf'd vi meget lidt
i forhold til hans kunstnerisk høje stade, som vi kan
se på hans præsent at ionsbillede af Kinafareren Kongen af Danmark fra 1801 og portrættet ar Norge, 1804,
set mod skibets smukke agterspejl. Disse to skibsportrætter, begge i privateje, er de eneste kendte a1·bejder
af Tronier.
A. Br R. Auk. 431 (1981) nr. 2126.

kendte portræt af barken Fortuna af Sønderho er malet ml. 1895-97. H er er adressen Kimigrtrasse 95. Trueisen har udført nogle situatiunsbilleder af sk ibe i
stærk storm e ller under forlis. llans li!ografcrede
skibspurtrætter er signeret Truelsert Lith. (AHM).
Altonaer Museum, Schillspor trats, nr. llfi.
Brewington Pcabudy nr. 1376.
ALT, FKf, FOS, HOM, HSM (17), NEM, NO3,
NSM, SFL, SOM, VAM, ÅBM

Trueisen, M ath iasJacob Theodor (18%- 1900)

Brig Emilie afHarnhorg. Tegning i pen ug va11Jfa1vr arJ ...ns
Thomsen. Betegnet: Emilie fra Ha111burg Caf,lein /,orms floiseri. Signeret:./ens Tlw,mert. Lysmål: '.:IB,B X 48,5 cm (beskåret, signatur og tekst t·r klippet fra og af hensyn til indramningen klistret på helt oppe under hilledet.)
Museet på Sønderborg Slot. Bemærk folkene på ræerne,
der er ved at sætte eller slække sejl.

Skibsportrætmaler i Altona, litograf og senere fotogra[ Født i Altona som søn afstyrma11d og skibsportrætt0r Nis N. Trueisen. Han blev oplært i faderens
værksted, hvor han i modsætning til faderen hovedsagelig udførte skibsportræ t ter som originale tegninger i pen og vandfarve og orte tekslc.:t sum kapt~jnsbillcder. Hans ældste kendte portræt ar bark Can/011 ,ir
Åbenrå (HSM) udforte han sorn fjortenårig i 1850.
Her opgiver han sin (og forældrcnt:s) adresse CL
Fischerstrasse, Altona. Trueisen fik en stor kundekreds blandt Fa11øs skipperbefolkning, men blev også
søgt af skippere fra de øs~yske havnebyer, fra Sydfyn
og fra Bornholm. Et stort antal skibsporlrættn, mange i privateje, er betegnede men udatnedc. De er
malede i )8(i0'erne ug 70'erne. Her anfører Trueisen
aclr·essen Gr. Fisehf'rstrasse 63 i Altona. Hans repræsen lative skibs portrætter er· ret ensa rtt'dt'. Ski bet, der
fylder en forholdsvis stor del afhillcdfi-ltet, er set mod
vinden for liilde sejl, ofte pyntet med navnevimpel og
signalflag foruden nationalnaget. Er· dtT tale om en
kulisse er den oftest Helgoland. Tre billt:dcr fra beg.
af 1890'ernc bærer adressen Allo11a-Olln1.m1. Yngste

De11 kgl. v;igtskonncrt Elben vt'd Altona. F;irvelagt stik af
N. N. Trueisen. Bet.-g11t't: K;in(~lid, Wachlschi[lbei Al1011a.
Dt>t viste stik .-r ikkt' signeret, men andre tilsvan:-11Jt· bar
signatun·11 N. N. T På Truclsens u1igi11ali· arlwjdn skriVt'r
ha11 11avnet helt ud. Bladets 111ål: ir, X 21,5 cm. OrlogsmuSt't'l.

Trueisen, Nis Nissen (179'.{ 1862)
Styrmand, skibsportrætmalcr og- litograf i Altu11a.
Folketællingen 18'1·5 rcgislrt:rer ham som .1) år gl. ,
bor.nde i Gr. Schiflc-rstr. nr. 1-1, 1ød1 i Løjt ved Ahenrå
ug styrmand p{1 kongens vagtskib på Elben ved Altona. Det aldn:ndc ægtepars eneste barn, Mathias Trueisen, er ni år. En afTrudsens mest populære skibstegningrr forestillede hans arb ejdsplads, det kgl.
vagtskih ved Altona. Man kan fotTstille sig, al det var
efterspørgslen ellt:r dette motiv, der fik T ruelse11 til at
prøve sig frem ti l en reproduktionsmetode. Bladene
med vagtskibet findes i flere udgaver, mere eller mindre udført sum grafik, men næsten altid farvelagt i
0

13 1

hånden og ofte signeret. Trudscns stolthed owr sit
skib kommer frem i en udgave dediceret til skibets
nye chef i 1833: Hans Kungl. Majestæts Orlug Skonnert
r:tben, armeret med Bte }]pige Cano11er, berrumdet med 58

Mand, Cormnand. afS. T Hr. (,'af1il11. Umtnant Roden/zoj;
Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Fra drnnc tid
og til 1849 ligger Truelscns produktion af skibsportrætter. D e a lmindelige kapt;unsportc·;Ktter lT sjældent urlført som originalrr, nH·n typ~n er litogr;ifcrrt
og påmalet detaljer og betegnet. På Abcnrå Museum
er Truclsens prøvebog med 55 skibsportrætter tegnede i tusch , de fleste farvelagte. De viser fortri11svis
store skibe, og forskellen liggc-r i srjlføringen og ud styr som nationalitNsflag, kanoner etc. Også rle
k«·ndl<' (·pisockr fra Napoleonstiden forsøgte Trueisen at reproducer!'. Brig Lougcn ved St. Thomas 1801
kendes fra 1839 mrd både dansk og tysk tekst (HSM).
Altunaer Museum, Schiffsportri-its, nr. 117- 119, 231-

bygmester i Flensborg. I 1835 er Erich Wccdcrmann
ude at sejle, men er registre-ret på adressen Crosse
Strasse 166 hos sin ælrlrc bror Wilhelm, der er skibstømrer, ligesom deres far var det. At dømme efter de
bevarede arbejder vir kede Weedermann som skibsportrætmaler 1835- 1846, fra 1855- 186:i arbejdede
han som skihsbygmester i Flensborg. Hans tidligste
kendte skibsportræt, et kaptajnsbi llede afVesti11diefareren Genius af Flensborg viser nok det skib, han
sc:_jlede med, for det er signeret: 3/IO 35 Skagen H. J

et motiv, som rlcr nok kunne findes kunder til.
Slesvigske Folketællinger 1803, 1835, Flensborg.
SFL (6), SOM

2'.H·.
IlSK, HSM, OM, ÅBM

Hrig 1l11i11e Nid,·ille al"Sv.-11dhorg set i to positioner. Ttgning
i pen og vandfo rvc af E. .J. V\leedt·nmu111. Bl't<'gnt'l: Jlni11e
Nielsi11e til/1ørre Skiebsbr,f!,mesler N. / ,.Mølleri S11mdhorgjørl aj
Skij,: J>. C. Jawbm1. 1848. Signeret: (t.v.) Tegnet a/ t,;_ .J.
Weedemumn (1. h. ) Flmshurg (1/JO ,Jo. Lysmiil: 3+,5 X 49 cm.
Billedet sat i en p~ssqHrlo111, skriflfi·ltet afklippt'l og li111cl
pii passepartout'en. Svendborg Museum - S11fartssamli11gt>nw i Trne11s('.
Hjulskilwl Knnigi11 C:aroline Amalie af Fl.-11sburg, rutcskibn
rnellt>m Flt-nshorg og K11lwnhavn , St'I 11d for Kølie11ltav11.
Tegning i pen og vandfarve afE.J Vicedermann. Bt>1t>g11e1:
Konigirm Carolille Amalie vu11 Flm,burg og med mindre skrift:
Koj1/1enhagmer Rhede. Signeret: K.f. 11-'eedemwmc. Lysmiil: 42
X 54,5 cm. Schiffahrtsmuseum Flensburg.

Weedermann, E rich J arnh (o. 1808- d. efter 1865)
Skibstømmcrmand (?), s kibsportrætmakr og skibs-

Weedrrmamz. S;indsynligvis var h an også selv i Rio og
rentegnede efter s in hjem komst et havneprospekt af
byen. Det er signeret: Flensburg d. 6/en December /838.
Eric Jacob Weedemzann. Hans seks kendte kaptaj11sbi lleder, bcteg-rwde i t·n rn.-g-«·L udarbejdet fraktur, er·
forsynet med deta\jerede oplys n inger om tid og sted i
en lille fi11 skrift. Portrællcl af ruledarnpskibet
Kimigin Caroline Amalie er ikke et kaptajnshillcrl<', mrn

Ilrig Brødrene af Rudkøbing ved l lclgolancl. Olit>malni al
Mathilde Wind. Betegnet: »Brødrene« Capt. li'. Nielsen.
Signeret: M. IVind August JH<J.5. Lysmål: 1-G X G4 cm. Langelands Museum, Rudkl'lbing.
Maleriet udførte Mathilde \Vind til sin komme11ck svignfader \,\Tillia111 Nielsen, for at han kunne have et mindr om
det skib, han for1e i IB7fi, og hvor ha11s hustru, kunstncrindens svigermoder, der også hed Ma1hildt>, dødt· ar 111alaria
0111hord sa111111e11 med fire arfolkrnc pi1 rc:jsen fra Hai1i ti l
Hamhorg. Også hrigantini-n ,~·ti.rnbeth, sum W. Nielsens
bror havde ført, malede Mathilde Wind i samme år og på
samme måde.

Winckler,Jcns F. (o. 1806 - d. rfic-r 1878)
Skip1wr i Nyborg, bc-gawt merl et tegnetalent, som
han brugte ti l at udføre maritime motiver, origi11alc
og kopier. Ældste bcvan:dc akvarel af hukkerten
Rosmul på tor·skcfangst ved Island, udførte han som
le tmatros 182'1. Ældste tcgnin.~ (kopi rfterCarl 13aagøe) er dateret 1878. 'fo tilsyneladende tr;idi tionelle
skibsportrætter fra 1840'cm c afen bramsejlskonnrrt
ug en slup viser sig al være ulraditioncllc, ved at rlcr
også på kartonens bagside er· udført et dobbeltportræt af det samme skib, nu set i e11 ,L11den kul iss<' O,!?; i
en and en st illing.
NMN

Wind, Mathilde- Olivia Ulrikka (1869 1900)
Født i Køhrnhavn , må havr modtaget undervisning i
a t mal r . Gift 1897 mr.d Ric hard Nirlsen, sparekassedirektør i Lyngb y. Udførte 189.'i til sin kommende
svigrrfackr, hotelejer William N idsrn, R 11dh1hi11g,
to portrætter afskibe ejet afC. C. Nidsen og ført af
dennes sønner. Malerie rne er tekn isk frem ragende
udført, men de er stærkt inspire ret afde skibs portrætter, der udgik fra H . Petersens og P. C. Ho lms m alerforre tning i Hamborg i 1870'crne. Skihcne, der sejlede fra Hamborg, har mu ligvis væ ret portræ llcret her,
således at der er tale om kopier, men d e er begge
signeret: M. Wind.
Læg i Rudkøbing Hya rkiv.
LMR

Woldbye, A. T.
Malr rmestcr i Horsens, opfø rt i Vt:jvise rr n IB58187'.l, nævrws ikke 1878 og sen rre. Udført e skibsportræ ller i pen og vandfarve, trad itionrllr kaptajnshillcder, hvor skibet ofi:est er vis t i to positioner. De er
nogrt stive og primitive i teg ningen . T re billeder er
d a teret 1859, hc-rr fter crå rsta lkne 1863 og 1869. Kun
to af de po rtrætterede s kibe hø rer hjemmr i Horse-ns.

HSM, IIOM, SMT, VAM

Jagt Defe111 S111lrkendt af Ho rsens s rl i Lo positioner. T egning

i pen og vandfarw af/\. T. Woldbyc. Be1eg11et: J) p .fem
Sødskmde ,if Horsens: Cn/11. P. S. Skou. Signcrl'I: Tegntt i
Horsms af li . T Woldbye. 1.ysmå l: 44 X 57 cm. Horsens
MtrSl'U lll.
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Museumsforkortelser
Liste over <lanskc og udcnlanrlskc museumsforkortelser.

UDENLANDSKE MUSEER
Al.:f - Altonacr Museum, Hamburg/Altona
NSM - Norsk ~jøfartsmuseum, Oslo
SFL - Sehiffahrtsmuseum, Flcnsburg

DANSKE MUSEER
BAM
Bangsbomuseet, Frederikshavn
BMR
Bornholms Museum
BOM
Bogense Museum
BSK
Hregninge Skipperhjem, Tåsinge
DRM - Dragør Museum
FAS
Fano Skibsfart- og Dragtsamling
FBM
Del nationalhistoriske Museum på Frecleriksborg
FKF
Fåborg kulturhistoriske museer
FOS
Fiskeri- og Søfartsm uscct, Esbj er~
GHÅ - Købstadsmuseet Den gamle By, Arhus
HBM
Helsingør Bymuseum
HOM - Horsens historiske M useum
HSM - Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
KBM - Københavns Bymuseum
KHM
Museet på Koldinghus
KMO
Møntergården, Odense
KTM
Kerteminde Museum
LIM
T.imGords111usect
LMR
Langelands Musrum
MAM - .Jens Hansens Søfartsmuseum, Marstal
MHO
Museet for Holbæk og Omegn
MIM
Middelfart Museum
MSS
Museet på Sønderborg Slot
NEM - Neksø Museum
N03
Nationalmuseets 3. afd. (Dansk Folkemuseum)
N07
Nationalmuseets 7. alcl. (Frilanclsmuscct)
NMN
Nyborg Museum
OMK - Orlogsmuseet
PTM
Dansk Post- og Telegrafmuseum
SMT
Samsø Museum
SOM
Svendborg og Omegns Muscum/Søfartssamlingerne i Troense
STM
Struer Museum
TOM
Toldmuseet
VAM
Varde Museum
VKH
Vejle kulturhistoriske Musr.um
ÅBM
Åbenrå Museum
ÅHM - Ålborg historiske Museum

Litteratur
BEHANDLING AF EMNET SKIBSPORTRÆTTER OG SKIBSPORTRÆTMALERE
Bengtsson, Barna og Anna-Grethe Rischcl: Sejlskibe
og sølvfisk i glas og ramme. Nationalmuseets Arbrjdsmark 1984, s. 89- 100. (Om skibsportrættets tekniske opbygning, skader og konservering).
Berggreen, Brit: lndentifieering aff-irtøysportretter.
Særtryk af Norsk Sjøfartsmuseums Arbok 197'.\ Oslo
1974.
Buch, Ada: Noen skutebilder fra Vestfold og litl om
dem som malte dem. Vestfoldminne 1940, s. 48 fI
Fineh, Roger: The Ship Painters. Terencr. Dalton ltd.
1975. Rcvid. uclg. 1984: The Picrhcad Paintcrs.
Holm-Petersen, F.: Skibsportrætmalere. Skandinavisk Bogforlag 1967.
Timm, Werner : Schiffsportrats seit 1782- Kapitansbilder, Rostock 1971.
Webe, Costa: Fartygsportratt - kaptcnstavlor. Særtryk af ~jofartshistorisk årbok 1971, Bergen 1972.
BIOGRAFISKE HÅNDBØGER

Archibald, E.H.H.: Dictionary ofSea Paintcrs. Thc
Antiquc Collcetors' C lub, Woodhridgc. 1980.
Brewington, Dorothy E.R.: Dietionary of Marine
Artists. Peabody Mus. ofSalem, Mass./Mystic Seaport Mus. Conn. 1982.
Hansen, Hans Jiirgcn: Dcutschc Marinemalcrei.
Stalling Vcrlag 1977.
Kamphovener, Morten: Borgerskaber i Åbenrå
1686-1867, bd. I-II. Abenrå 1974.
Riehtcr: Dødsfald i Danmark 1761- 1890, bd.I-11,
genoptryk 1976.
Topsøe-Jensen, T.A. & E. Marquard: Officerer i den
dansk-norske Søetat 1660-1814 og den danske Søetat
1814- 1932. Hel. l- 1 L Kbh. 1935.
Weilbaehs Kunstnerleksikon, 3. udg. Bd. T- Tl I.
Aschehoug Dansk Forlag 1947- 52.

MONOGRAFIER
Monografier er anført under den pågøldende kunstner. Her er kun medtaget værker, der vedrører flere af
de behandlede kunstnere.
Kredsen omkring Eckersberg:
Weilbach, Ph.: Maleren Eckersbergs Levned og
Værker. Kbh. 1872.
Hannover·, Emil: Maleren C.W. Eckersberg. Udg. af
Kunstforeningen i Kbh. 1898.
Eckersberg,.J ulie: Optegnelser om C. W. Eekersberg.
Kbh. 1917.
Grove, Peter: C.W. Eckersbergs Billeder afKrigsski~e og Tegninger til Gallionsfigurer. T Kunstmuseets
Arsskrift, 6. Bd. , 1920, s. 41- :i4.
Winkcl, Nicis: Naturstudiet i C.W. Eckersbergs marinemaleri. Udg. af Skolen for kunstpædagogik,
Kunstakademiet 1976.
Slcttebo,Jørgcn: C. W. Eckcrsberg og Søndei:jylland.
I Nordslcsviskc Museer 1981, s. 86-108.
Møller, Dorthe Falcon, Jems Lorentzen og Anders
Monrad Møller: Nicis Truslew. Skibe i søen 180.1.
Kbh. 1979.
Skibsportrætmalerne Petersen og Holm, Altona:
Holm, Rolf Drei Marinemaler des neunzehnten
Jahrhunderts. I Hamburg. Ceschichts- und Heirnatblatter. 18. Jahrg. Maz 1961, Nr. 4.
UDSTILLINGS- OG MUSEUMSKATALOGER
Arne Bruun Rasmussen Kunstauktioner, Kbh.
(A.BrA.Aukt.)
Altonacr Museum in Hamburg. Schausammlungen
.... Hefl 6. Kapitii11sbildn - SchifTsportrats. 1971.
Brewington, Dorothy: Mari11c Paintings and Drawings in Mys tic Sc,1port Museum. Mystic, Conn.
1982.
Brewington, M.V. and Dorothy: Marine Paintings
and Drawings i11 the Pe.-1budy Museum. Salcm,
Mass. 1968.
Lichtenberg, G. Honncns de: Fortegnelse over Malerier og historiske Etlcktcr i Søofficersforcningens Lokaler i det gamle »Søe Qvæst-Huus«. 1954.
Nordjyllands
K unslmuseum.
Jnformationsavis
aug.-sept. 1976. Skihsportrætter gennem 100 år.
Schdderup, W.M.: Katalog over Bergens Skipperforenings Samling af Skibs- og Personbilleder, Skibsmodeller ... etc. Bergen 1917.

Secfahrt einst und heute. Ausstellung im Stadtischen
Museum Flensburg. 1971.
Skibe i havnen og på fjorden. Udstilling i Nørresundby Bibliotek i Anledning af Aalborg Havns 500-års
jubilæum.
Smith, Philip Ch.F.: More Marine Paintings &
Drawings in the Peabody Museum. Peabody Mus.,
Salcm, Mass. 1979.
BACCRUNDSI.ITTERATUR
Berg, Henry: Trondhjems Sjofart. Hefte 1- 4, udg.
som Trondhjems Sjofartsrnuseums Årsskrift 19'.18,39,- 40,-1•1.
De næsten ukendte. Skilderier fra 1800-årene. Dedic.
til P.V. Glob. Dansk kulturhistorisk Museumsforening, 1971.
Frit hav. Dansk skibsfart i 100 år. Udg. i anledning af
Danmarks Rederiforenings 100 års juhilæum.
Holm-Petersen, E og Kaj Lund: Sømænd og skihe fra
Dragør. Borgens Forlag 1978.
Liisberg, Bering, red.: Danmarks Søfart og Søhandcl. Nyt Nor-d. Forlag. 1919. Hd.1- 11.
Mortcnsøn, Ole: Faaborgs skibsfart 1800- 1920.
Kbh. 1979.
Oesau, Wanda: Schleswig, Holsteins Gronlandsfahrt
auf Walfischfang und Rohhensehlag vom 17 .-19.
Jahrhundert. Gluckstadt-liamburg, New York 1937.
Roos, Carl: Prisonen. Danske og norske krigsfanger i
England 1807-14. Gyldendal 1953.

Utrykte kilder
C.W. Eckersbergs dagbøger 1819-1853. Det kgl.
Ilihl., Adel. 1138, e-o, 1-0 •
Dansk kapervæsen 1807- 14, matf'riale udskrevet og
samlet af F.S. Grove Stephcnsen. IISM.
Kopi af Hoved-skibsregistreringsprotokollen 18671892. HSM.
Alle sk.ihs- og personnavne er slået efter i Handelsug Søfartsmuseets seddelkartotek, og de benyttede
oplysninger er, hvor en specicl kildc ikke er opgivet,
hentet i udskrifter fra Rigsarkivet, Landsarkiverne,
Stadsarkivet i København m.11.
135

Personregister
• hc:nviser til ill ustrationer

Albrechtsen, Ole 12.'i
Anckersen, Michel J ensen
se: Jensen, Michel
Andersen, A. 59
Andersen, 0. Il*, 12*, 100
Andersen, T. A. 51, 127
Anholm 49
Andresen, J. 11. IO
Armour, Richard 15
Arnesen, Georg 100
Arnesen, Vilh. 60, 100*, 100, 130
Bager, E. H. 116
Bager, H 60, 100*, 100
Bang, S. III
Banke, H.J. 128
Bech, S. P. 66
Reck, kaptajn 10'.l
Bendixen,Jes 115
Bennett,John E. 125
Bennell, Mrs. 125*
Benzon, C. B. 119
Benzon, E. C. 119
Berg, Henry !)8, 129
Bill, Poul 100'", 100
Bille, Carl 60, 62*, 100, 101, 118
Bille, LorentzJ. 124, 12.'i
Birkholm. Christen Jensen 101*, 101
Rirkholm,J. II. 101*, 101
Bjerg & Ericl1St·n 98
Blache, Chr. 63, 101*, HH , 123
Bladt, Hans 33, 112
Bladt, Mathias 2.'i, 121
Blatt, Maria 101, 102*
Blatt, Severin 101, 102
Blem, J. 66
Bodenhofl32
Boppo, C. L. 125
Boesen, Carl Fr. 85, l02* , l02
Bocsen, Carl P. 102
Boesen, H. Wilh. 102*, 102
Boesen, J. 7.'i
Boisen, Lorens 131
Bonnen, Folmer 128
Bonnesen, E. P. 42, 59
Boxton 124
Boysen , Benny 130
Brandt, P. F. B. 102*, 102

1:16

Brendekilde, II. A. 127
Broager 25
Broberg & S1-1n, Chr. 46
Brodersen, I Ians 0. 45
Brodersen, J. F. 119
Brodersens Køhmandsred..-ri 63, 118
Broge, Hans 130
Bruhn, Jørgen 95
Bruhn, kaptajn 115
Bruuoi-, Søren 66, 102, 103*
Bruun, Hans llermansen 100
Bruun, I. C. 102, l03*
Rundes, I'. C. 29
Bune, /\. A. 102, 103*
Buntzen, Carl 103
Butty, C. 35*, 35, 41 , 103*, 10'.l
Bylow, I..J. 75, 106
Bærentzen 46
Bærentzen, G. 63
Bærilds..-n, A. 66
Bottger HansJ. 103
Bottgcr,jal.UL, 30, 57*, 59, 70, 82, 103,
101-•, 104, I W, 127
Biiye, J. M. 60, 104*, l04
Boye,Ji-ns llansen 104*, l01
Bøyesi-n, Peter Rostrup 102
Baagøc, Carl 63, 85*, 104, 107, 132
Cammillieri, Nic. 26, l01
Christensen, J. 11.'i
Christt"nsen, M. C. 120
Christensen, Poul 88
Christiansen, skihsbygmest..-r 73
Christolf..-rsen, Christen Hansen 97
Clausen, C. 56, 104, 105*
Clausen, Fr. 19
Clausen, R. 105*, 105
Clausen, Thor P 60, 105*, 105, 11'.l
Clemr.ntsen, C l..-mcnt Mogensen 18, 19*,
20*, 25, 10.'i
C le mcntz, P. J. 42, 46
C loster, Nis 130
Cornett, Andr. l05
Cornctt,Jiirg. 105*, 105
Crossma11, Carl L. 127
Dahl, Carl 100, 117
Dahl,.J. 15, 66*, 105, 106*, 106
Dahl, N. C. M. F. 53*, .'i5, 106
Dahm, H. I~ C. 56, 106, 107
Dahm, Michael J06
Dalager, M. F. 56, 106*, 107
Dalager, Mathias /\nton 107
Dahm, H . P. C. 75*
Dam,J. P. 85

Damm, C. 10•, 107
Daniclse11, P. II. 116
Danser, Dirk 22
Diehmann 59
D0<.lt, F. M. :t'i
Drachma1111, Holger 63, l07*, 107
Drcier,Joh. F. L. 56, 107*, 107
Dreseher, C. G. 104
Dr..-yer, E. 127
Duus, kapta,jn 106
Dorling, F. 98
Eckardt, Chr. 9.'i, 98, 107*, l08
Eckcrsberg, C. W. 35, .'il, 52, 53, 55, 56,
60, 86*, 88, 91, 100, 106, 108, 115, 122,
12:1, 126, 127, l'.10, 131
Eckersberg, julic 122, 123
Elingius, H . N. 31*, 32, 108
Elingius, Nicolai 108
Erichscn, Hans 79, 80
Eriksen, malermester 1()8
Eriksen, M. 110
F:rnlund, F. IU8*, !08
Espersen, J. 12
Fax11e, Peder l '.10
Fedi, Guist'.ppe 26, 29, 30*, 130
Filati, Egidius 26
Finch, Roger I I()
Fisker, Peter Christian 30
Foss, Mai-ie 108
Foss, Nit'ls P. 108
Foss, P.N. 90*, 108*, 108, 121
Frantzen, N. 67*, 108, 109
}'ranzen, Jørgen III
Frederik cl. 3. 16, 98
Fmlerik d. 6. 88
Frederik d. 7. 55
Frederik cl. 9. 98
Frederiksen, Arne Skottenl,org 66, 99*,
109
Frederiksen, Hans 35
Frcllsen, P. 115
Gamrrwlgaard, H. P. 49
Gaustad, P. A. 98
Govertz, I. 3.'i
Gregersi-n, Jul. 60, 107, 109*, 109
Grodtsrhilling, B..-mhard H . IB, !)8
Gmve, Nordahl 109*, 109
G rovc-Stephenscn, F. 127
Ilalkier 1·9
Hammclev, C, 56, 58*, 109, 110
Hammer, 0. C., kap tajn 85
Hannovt>r, Emil 51, 98, 123, 131
Hansen 113, 128

llanse11, li.. III
Hansen, Adolf H. 95*, 97
Hansen, B . I I. 59, 70, 71 *, 73, 80, 81 *, 112,
102, 110, III, 123
Hansen, H. A. 60, 69*, 75, 77*, 97, 110*
(2), 110, 115, 117
Hansen, H. F. 101
Hansen, IT. J. 69
Hansen, H. T. 120
Hansen, Hans Chr. 37*, 59, 70, 82, 110,
111
Ilansen, Hans Lind 59, 111*, III
Hansen, Heinrich C. 11 1•, III
Hansen, I. I. til*, lll
Hanse11, I. (R). 38*, 56, 70, 7'.l, 112, 102,
lll , 123
Hanst'n, Jan 104
Hansen,Johan 98, 123
Hanse11, I ,orenz 76
Hanst'n, Michael 60, 111, 112*, 112
Hansen, N. 0. 80
Hansen, P. I. 112*, 112
Harder, Carl 113
Harder, Karl J. l09
Hassing, P 122
Hauschildt, H. II. 59, 112•, 112
Hcc, Ingeborg 126
l Iceri11g, Peter 19, 101
Heitmann, C. H. 33*
Heitman11, C. N. 33, 112
Hemseu, J:s 22, ll2*, 113
Hendrikscn, C. B. 113
Henningsen-Hee, Asmus 1~)•, 41*, 41
Hilker, Georg 117
1-Ijorth, J. P. C. 49
Holbt"ch, Niels Peter 103
Holbceh, P. 103
Holm, Andreas 113
Holm, C . .J. 41
Holm, Chr. I. 39, 129
Holm, H. P. 113, 124
Holm , J. 129
Holm , Jacob 51, 52, 91, 95, 130, )'.{I
Holm,Jcp Nielsen 29, 130
Holm,Johs, N. 113*, 11 '.l
I Iolm, Ludvig 51
Holm-l'etcrsen, F. 7, 101, 106, 107, 108,
109, ll0, 111, 114, 118, 122, 127
Holst, Jens Nielsen 29
Holm, Ludvig 131
Holm, P. 59
Holm, P. C. 113*, 113, 125, 127
Holm, P. C. og H. Petersen 125*

Schmidt,Jt'p N. 80
Schøslcr-Pcdcrscn, Ila ns 63, 94*, 121!
Segelcke 121
SeilMin, 1~ 1211, 129*, 129
Sejer, H. M. 75
Simonsen, Anders Doy 25
Simo11se11, Christen 26
Simonsen, Ib 117
Simonsen, N. 46
Simony, Christian 102
Simony,Johannes 102
Skibsted, I'. N. 88
Skou, P. S. 133
Skov, N. Chr. 121, 129*, 129
Snifft'n, Hamid 114
Sommt'r, Chr. 121
Sonning,.J. 129*, 129
Stabel, Jacob 56, 129
Stibolt, A. H. 18
Stiholt, H. H. III
Sti bolt, N. 85, 129*, 129
Stoltenberg, Otto 66, 129, 130*, 130
Storm, H., 95
Strand, H. A. 66
Strickcr, II. li. 125, 126
Strobel, Hans N. 56
Str0ml1t·rg, H. 121
Strømberg, I. H. 119
Styding,Jens 76*, 130
Stydiug, PNer 76
Støttrup, Camlini- I Hi
Sunde, 0 . .J. N. 115
Svcnscn, Andr. 107
Sødring, T. 85, 104
Søgaanl, P.S. 130*, 1:m
Sølling, Peder Norden 51
Sørensen, C. F. 14*, 63, 101, 107, 1111, no
Sørensen, N. P. 130
Sørt'nsrn, N iris 7:-!
Sørensen, Rasmus 130
Sørensen, S. M. 110
Sørensen, Tage 124
"J't-upkrn, A. l)_ 66
Thomasen, Sigrid 121
Thomsen,Jens 130, 131*
Thomsen, Johan 127
Thorsager, C. Z . .J. 29*, W, 1:m
Thorsc,>n, K. 125
Thorsen, V. 118
Thorsøe, Chr. 130
Thorsøe, Hans Pt'tt'r 51, 52*, 56, 95, 130,
131
T haae, Ch r. 109

l '.-18

Tofl, Meue 95, 97
'loft, Søren 97
Tofte, Markus Christensen 22
Topsør-Jensen 123, 129
"foxva-nl, H. J. 1()6
'Ironier, C. C. 87•, 88, 91, 131
Trueisen, Mathias 74*, 75, 97, 131*, 131
Trudsi-n, N. N. 59, 131*, 132
Truslew, Niels 35, 108
Tving, R. 118
Tyroll, Friedr. 105
UJ<lahl, Johannes 39
Weedermann, K .J. 59, I '.-12*, l:'!2
Weedermann, Wilhelm 132
Welker, K. 109
We1lbach, .t·r. 51
Vensild, Henrik l01
Wessel, H. 35
Vesterbcrg, E. 129
Wie, P.L. 119, 120
WilJt'rup, Fr. 109
Winckler,Jms E 93*, 132
Wind, Mathilde 132*, 133
Winklcr, A. l09
Woldhyt', A. T. 60, 13'.-!*, 133
Wollcr, .Johannes 8, 120
Woodruff, J oscph 110
Zeemann
st': Nooms, Rt'init'r

Register over
skibe
• henviser til illustratio11er
Addy 95
Adele, motorgalease 128*
Admiral, orlogsskib 16
Adolphine, skonnt•rt 12:'l
Advcnturc, kuf 44*, 52
Alba, bark 106*
Alpha, robbcfangcr 84*
Amalia, jagt 105*
Amicitia, brig 112*, 112
Amphitrite, fregat 103
Ane Christine, slup 111*, III
Ant' Kristinr, jagt 116
Anine Nielsinr, hrig 132
Ann, brig 126
Ann & Biene, skonnert 82
Anna, galrasr l07*
Anna, skonnertbrig 105*, 105
Anna Elisabeth, jagt 124*, 125
AnnaJohanne, brigantine 26
Anna & Louisa, fri-gat 35*, 41
A1111a Maria, brig 29, 98
Anne, galease 75, 77*
Anne Margrethe, brig 95
A1111t' Margrrthe, galease 59
Anne Margrethe Kirstinr, galt-ase 117*,
117
Atlllt' Marie af Horsens, jagt 102
Anne Marie, slup 102*, 102
Annie, bark 113*
Antonette, fregat 122*, 122, 123
Aprnrad"r Pakt't, skonnertbrig 50*, 127
Arestides, kaperskonn"rt ,10•, 40
Argo, skonnertbrig 64*
Arnold, skonnert 49
Axt'lstad, brig 123*
Aurora, galiot 119
Bahama, prisonskib 35*, 106, llB
1-!aldt"r, skonnrrt t 10•
Dekkeskov, ostindiefarrr '12, 1fi*
l-let7.y & Susannr, skonnert 117, 120
Bogense 95
Bornholm, brig 92
Bornholm, s/s 120*
Dosand, hukkert 1:-12

Brasilianen.-n, brig I())
Brave, krigsfangeskib 118
Brødrene, brig 132*
Calrdonia, hramsrjlskmlllert 122
Cakdonia, hjulskib 45
Canton, bark 131
Catharina, fregat 104*
Catharina, galrase 122
Catharina Maria, galrasr III*
Catharina Maria, skonnert 105*
Ceres, barkskib 118
Crres, harkrntinr 116*
C:eres, skonnertbrig 55*, 11 :>
Charlotte Mar ie, motorgalease 109
Chi11-Chi11, barkentine 104
Christian Ylll, hjulskiu 4<i
Christian Gott lirh, galiot 56*, 115
Christianshavn, kinafarer Bfi•, 88, 89*, 91,
119
Christine, prtrolrumsdampcr 114
Christoph, galt'a5e 122*, 122
Colibri, brig 110
Comet, skonnertbrig 76•
Coneordia, hrig 126
Condor, skonnert 115
Constance, brig I18*, 118
Constantia, fregat 103*
Constitution, orlogsfrt'gat 53*
Caroline, lystkutter 119*
Cronprinsessen, ostindiefarer Ul!, 119, 131
Cronprintz Ch ristian, orlogsskib 86
Damernr, fri-gat 25, 120
Dan, bark 98, 126*
Dannebrog, Kongeskibet 99*
Dannevirke, brig 54*
De ft'm Sødskt'lldt'., jagt 133•
De jonge Richard, galeast' 41
De seks Søskende, brig 108•, 101!
De tre Brødre, brig 41, 118
De 1rr11d1· Brn<lre, jagt 71 •, 110
De tvende Brødre,jagt 100*
De Vrijheit, fregat 18*
Ddphim:11, ka11u11båd 122
Delmenhnrst, orlogsskib 21*
Den forenede Krydseskadrt' 110
Den tro Marie, jagt 129
Den ungt'. prøvr,jagt 118
Der junge Conrad 82
Der junge Martin, brig 82
Diana, s/s 124*
Diana, fregat 106
Die Familir, fri-gat 30, 126
Die Perle, bark 33*

Disco, fregat 118
Doris, fregat li .'i
Onri~ Rrnd.-rs"n, h:irk I JC)
Dorothea, brig 130
Dorothea, galease 101 •
Dorothea Johanne, slup 106*
Dorothea von Rendsburg, galiot 6 1*
Dronning Juliane Marie, bark 25
Dronning Maria, hjulskib 46
Oronning Marie, linieskib 122*, 122
Dronning Sophia Magdalma, fregat 21,
25, 86, 105
Elben, vagtskonnert 131*, 132
Elisabeth, brig 127
El isabeth, brigantint' l'.i2
ElisabethJuul,jagt 129*, 129
Eliza-Ann, fregat 55
Emanuel, jagt I IO
Emilie, brig 13 1*
Emilie, skonnert 116
Engel 16
England , m/s 102, l03*
Enhjørningen 109
Enigheden, galeot 120*, 120
Enigheden, skonnert 119*, 120
Erstatning, pinkskib 31*, 32, 108
Expt'rimen t, bramsi:j lgalt'ase 19
Falster, orlogsskib 21*
Familien, slup 75*, 106
Familiens Haah, jagt 129
Familiens Lykke, jagt 121*
Fanny White Ellah, brig 105*
Fanø, bark l02*, 102
Ft'rnandus, brigautiue 126
Fides, brigantin" l'.l0
Flink, brig 101
Flora, dampskib (i()
Flora, hjulskib 123
Flora, kadetkorvet JO(j
Flora, skonnt'rt 75
Fortuna, bark 13 1
Fortuna, orlogsskib 11>
Fortuna, smaksl..1h 15
Fox s/s 63, 8.'i*, HH
Fredenborg slot, frc,l{at 20, 2.'i, ll(i, 105
Fredericia, hukke1 t 25, 120
Frederik VIII, s/s 121
Frederik VI, freg:i t 1h, BB, 91 •, J:H
Frederik VII , bark H2, B.'i, 129*, 129
Frederikke & Elviut', jagt 95
Frederikke Louist', hark 82
Freja, motorfærge 128*
Freya, fregat 119

Freya, orlogsfregat 36, 129
Freya, skonnertbrig 113*
Friderich, orlogsskib 17*
Frode, brig 19
Frue Magdalene Bruun, jagt l09
Fyen 58*
Fædres Minde 119
Gala thea (Christianshavn) 86", 88
Galathea, korvettt'n 127
Geiser 114
Genius, vestindiefarer 132
Gerda, hjuldamp.-r l08
Gerda Høeg, motorskonnert 91*
Gloriosa, brig 127*
Godthaab, dampbarkentine 121*, 121
Graf Berns torlf, brig 11 3
GreenJacket, foldsl..1h 117*, 117
Grev Bernstorff, brig 36*, 41
Grunhorst von Rendsburg, galiot 61*
GronJand, hvalfangt'rfrt•gat 78*, 80, 127
Gustav Holm, dampharkentint' l'.21
Hanne, slup 116*
Hans Andreas, skonnert 13*
Hans Peter, skormc:,rt 112*
Harmonie, hrig 30*, 3C)
Havfruen, orlogsfregat 36, 125
Helsingør, bark 121*
Ht'nrielle Sophi.-, brig 19
llereules, orlogsskib 16
Hercules, skonnert 68*
Hermann & \Vilhelm , topsejlskonnert
129*, 129
llioma, bark 55
Hoffnung, galease 100*
Holger, s/s IOG
llolger Danske, fregat 118
llolste.-n, frt'gat 119
I lortcnsia, skonnertbrig 100*
Ilvidfisken, hukkert 118
H ygæa, skonnert 95, 98, 107*, 108
1løgen, jagt 124
f laabet, brig 2!)*, 29, 130
Haabet, brig 98
Haabet, brig 108
I laabet, galease 72*
I. II. Middclhcus, brig 115*
[da, tops~jlskonnert (i7*
lnea, fuldskib 124
Indefatigable, orlogskutter 42
Indfødsretten, linjeskib 101, 119
Industri, brig 122
Industria, brigantinr 28*, 29, 911
Ingeburg, jagt 5 7*

Iris, skonnert 109
Isabel, skonnertbrig 110
Island, orlogsskib 19*
Island, s/s (d/s Thingvalla) 114*, 114
Jacob, bark 90*, 102, 131
.Jacob, jagt 110
Jane, brig 126
Jane, motorgalt'a.~.- l'.i0*
Jesus af T.iibeck 16
Johan Brodersen, bark 74*
Johan Friderieh, fregat 25, 120
Johannt', hark 118
.Johanne, dampbåd 108*, 118
.Johannc, kaperkutter 39*, 41
Johanne Maria, jagt 103
Johanne von Rendsburg, galiot (il*
Johannes, smakskib 22
J ohannes, kuf(smakskib) 112*, 113
Johannes Hage, bark 121*
Johannes 8irmmy, brig 102, l03"
.Josva, orlogsskib 16
Julia, brig 96*
Juliane Caroline, galease 113, 113*
Juliant' Marit', kap.-rbåd 36*, 41,118
.Juli:inc Marie, ostindiefarer 12, 1-9*
.Julius, skonnertbrig 85, 102*
Jupiter, galease 125, 126*
Jylland, krydsjagt 511*, 110
.Jørgen, skonnert 120*
Karen og Line, jagt 124
Karen Woldborg,jagt 101*, 101
Kielseng, hrig 111 *
Kjerteminde 95
Kong Haakon, sis 128
Kongen af Assianthe, guineafarer 125
Kongcn af' Danmark, k.inafarcr 87*, 131
Kougen af Oa1111t'mark, kinafarer 21
Kristiania, dampskib 14*
Kronprins Ernst August, fuldskib 96
København, skoleskibet 121, 125
K,inigChristia11 VIII, hjuld amp.-r IM ,
115*
Kiinig von Diincmark 25
Kiinigin C:amli11t' Amali.-, tuulskih l'.l2*,
l'.i2
L.I. Bager, s/s 108
Lampreueu 109
Langelaml, :ill*
Langeland, fregat 105
Laurentine Emilie, jagt 66*
Louise, sko1111t'rt 9(i
l.ougcn, orlogshrig 32*, 36, l'.l 2
Lovise, jagt 48*, 59

Ludvig, skonnert 51, 131
Lykkens Prøve, brig 121*
Liinehurg, bark 96*
Laaland 58*
Macaulay, fuldskib 125*
Magneten, danmarksslup 116
Margrethe, bramsejlskonnert 128*
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