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Ole Lisberg Jensen
Dette er ikke et festskrift i traditionel forstand. Det tror vi heller ikke Ole Lisberg Jensen ville bryde sig om. Det har dog festskriftets form, men er først og
fremmest et festligt skrift, hvori venner og kolleger sender en varm hilsen til
museumsdirektøren på hans 60-årsdag. Mange har ønsket at bidrage, og karakteristisk for Oles kosmopolitiske livssyn er der ud over de mange danske bidrag
indkommet artikler fra Sverige, Tyskland og Polen. Denne publikation er desuden tænkt som en tak for Oles mangeårige indsats i det svenske og danske museumsvæsen; hvor han på begge sider af Sundet har sat sit personlige præg på
en række forskellige institutioner.
Ole er opvokset på Frederiksberg, hvor han trådte sin lærdoms barnesko på Frederik Barfods skole. I 1960 blev Ole nysproglig student fra Akademisk Studenterkursus i København, og samme år blev han immatrikuleret ved Københavns Universitet. På landets ældste universitet blev det til et kort, men hektisk
ophold ved det Historiske Institut, og således inspireret af fagets mentorer drog
den unge student på et personligt generobringstogt til de gamle danske provinser "hensidan".
Efter en række frugtbare studieår i Skånelandet tog Ole i 1967 sin universitetsgrad i Etnologi fra Lunds Universitet, og med sidefag i nordisk arkæologi og
kunsthistorie var der lagt op til en karriere i museumsverdenen. Allerede i studietiden havde Ole snuset til metien gennem sommeransættelser blandt andet
ved Orebro Låns Museum, ved landsantikvaren i Stockholms Lan samt ved
Lunds Historiske Museum. Men havet skulle blive hans skæbne. I 1968 blev
Ole ansat som ekstraamanuensis ved Statens Sjohistoriske Museum i Stockholm og her gennemførte han et større dokumentationsprojekt i forbindelse med
nedlæggelsen af det lokale Orlogsværft. Herefter blev det til et job som vikarierende amanuensis ved Marinemuseet i Karlskrona og det førte i 1971 til fastansættelse som intendent sammesteds. Om det var det gamle fædreland der trak
vides ikke, men i 1975 forlod Ole den svenske østkyst til fordel for en ansættelse ved Sjofartsmuseet i Geteborg. Her kunne Ole næsten snuse til landet med
de grønne bøge og det blå hav. På Sjofartsmuseet var han ansat, i perioder som
vikarierende chef, indtil han i 1983 vendte tilbage til Danmark.
I 1983 skulle Orlogsmuseet have ny chef. Den karismatiske direktør, Bredo von
Munthe af Morgenstieme, havde nået skelsår og alder og ønskede at træde tilbage. Det blev Oles chance. Orlogsmuseet havde på dette tidspunkt levet en
omtumlet tilværelse. Den enestående modelsamlings historie går helt tilbage til
midten af 1600-tallet, men et egentligt museum blev først skabt i 1957. Året
efter åbnede Orlogsmuseet i Nikolai Kirke, men det blev en relativ kort periode
i disse lokaler, som mildt sagt heller ikke var egnede. I 1978 blev Orlogsmuseet
tvunget til at flytte fra Kirken til Quinti Lynette, en adresse på Refshalevej,
hvor det i en årrække henslæbte en musealt set kummerlig tilværelse.
En af de første opgaver, der ventede den unge "svenske" museumsdirektør, var
derfor at tilvejebringe nye lokaler til Orlogsmuseet. Ved Kulturministeriets mellemkomst lykkedes det i 1987 at overtage det gamle Søkvæsthus på Christians-

havn, og med en storstilet økonomisk donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal var både den ydre ramme og
økonomien bragt på plads. Ole indtog sin plads i styringsgruppen for byggeriet
og fik hermed indflydelse på både restaureringsopgaven og den praktiske udformning af selve museet. Det var en kæmpeopgave, og hertil kom arbejdet
med flytning, planlægning af udstillingen og forhandlinger med de involverede
parter.
Det var en opgave som Ole løftede med stor dygtighed. De mange tråde blev
holdt sammen i et fast greb, og alt var på plads og i orden, da kongefamilien i
oktober 1989 ankom til det nye Orlogsmuseum på Christianshavn. Drømmen
om et permanent sted til de smukke og enestående samlinger var gået i opfyldelse, og års stædigt arbejde var fuldført.
Det skulle imidlertid vise sig ikke udelukkende at være en dans på roser. Efter
nogle økonomisk magre år blev Ole alene med ansvaret for det store specialmuseum. Ene måtte Ole klare alle opgaverne. Det var mere end et fuldtidsjob, hvor
forskning, indsamling, formidling, budgetter, regnskaber og møder i kollegiale
organer løb sammen med de daglige museale opgaver. Men selv i denne trængselstid lykkedes det for Ole at bevare overblikket og have kræfter til dels at
iværksætte nye aktiviteter og dels at fastholde og udbygge de eksisterende. I
1992 blev Orlogsmuseets Travaljelaug grundlagt, samarbejdet med Christianshavns Lokalhistoriske Forening blev styrket og med museets Modelbyggerlaug
indledtes der en ny epoke. I et nært samarbejde med Ole iværksattes en langsigtet byggeplan, der indtil nu har resulteret i afleveringen af en række smukke
og værdifulde modeller til supplement af museets egne samlinger. Det lykkedes
samtidigt for Ole at føje yderligere en række titler til den i forvejen fyldige publikationsliste.
For Orlogsmuseets personale, kolleger og museets mange venner har det gennem årene været en fornøjelse at arbejde sammen med Ole. Han har et lyst og
åbent sind, har let ved at omgås mennesker, og han når langt med sin underfundig humor. Han interesserer sig levende for sine omgivelsers ve og vel og er aldrig bange for for at give en hånd med og det uanset opgavens art. Ole er repræsenteret i en række kollegiale organer og sidder desuden i Søværnets Museumskommission, Marinarkæologisk Referencegruppe, Christianshavns Lokalhistoriske Forening, Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning og Fregatten Jyllands bestyrelse samt Militærhistorisk Kommission.
Vi har alle vores kæpheste, og Ole er ingen undtagelse. I sine efterhånden mange år på Orlogsmuseet er det især undervandsarkæologien, museets samling af
agterspejls- og galionsornamenter, chalupperne, Jens Sørensen og Søværnets
uniformer, der har haft direktørens bevågenhed. Ligesom Ole i de sidste år i stigende grad er gået ind i arbejdet med en nyindretning af Nyboders Mindestuer.
Ole er i sin fritid levende interesseret i livet på landet og har på privatadressen
sit eget lille kombinerede aboret og pomet. Her bruges fritiden, men når der for
alvor skal slappes af sker det på den anden side af Sundet på "godset" i BråkneHoby. De svenske rødder er langt fra visnet.

Til sidst ønsker vi at bringe en stor tak til Orlogsmuseets Bestyrelse og Venneselskab som har betalt trykningen af det festlige skrift, tak til B. Thorgils a/s,
der gennem sit kulante trykketilbud muliggjorde udgivelsen til rette tid, til
Mogens Dithmer der med stor ildhu og akkuratesse tilrettelagde layout og tekst,
til Inga B. Thomas der læste manuskripterne igennem, til alle bidragyderne og
til sidst men ikke mindst til hele Orlogsmuseets personale, der har udvist stor
tålmodighed overfor den til tider noget stressede inspektør.
Frank Allan Rasmussen og Flemming Rieck

Røde Orm og Sorte Ole
Af Jørgen H. Barfod
Da Røde Orm var på sin første færd i Vesterled kunne han ikke ane, hvad skæbne, der ville være for ham. Da de rundede Skagen med god vind og blotede der
i overensstemmelse med gammel skik til Ægir og hele hans slægt både fårekød
og flæsk og øl fulgtes de længe af skrigende måger, hvilket blev betraget som
et godt tegn. De holdt ned langs den jyske kyst, hvor landet var farligt, og man
ofte sås ribbenene af sønderbrudte skibe i sandet. De fortsatte ned langs kysten,
og for det meste havde de held med vinden . Herfra tog de vejen Nord om Sjælland og nåede Sundets indløb og videre ind til Skånes kyst.
I Skåne sad stormænd, der havde ringe lyst at blande sig i kongernes stridigheder, men længe varede det ikke før Orm besluttede at flytte op til sin fædrene
arv ved Smålands grænse. Her traf han en viking, der egentlig hørte hjemme i
Sjælland ved sildefiskernes stad, hvor hans fædrene ophav levede, men udlængsel havde grebet Sorte Ole, og via opfostring i Lund var han havnet i Blekinge . Nu mødt~s de tvende karle i Gøinge nær grænsen til Småland.
Sorte Ole eller Ole Sagaskriver, som han også kaldtes fordi han gjorde hvad han
kunne for at forvanske de gamles viden, søgte til kysten ved Torskors ud mod
den salte Østersø. Han var salig i valget af yrke og her trivedes han mens han
som kvindebedårer havde sine gyldne tider. Længe var drømmen om dådrige
dage gået videre, da han flyttede sin gang til Långedrag nær Gøtaelvens udløb.
Både vintre og somre gik her før sildestadens tempel kaldte ham som høvding,
og det lød da, at "hvis du ej snart finder dit ståben, da kløves din krop i tvende.
Vil du være blandt nyebagte svear eller blandt gæve daner?"
Et nyt tempel skulle ombygges og indvies med pomp og pragt og nu blev Ole
Sagaskriver til Ole Tempelvogter. Det krævede mod at virke blandt gammelmands gemytter og stivsindede sylter, men overfor talevorne træmænd orkede
Ole Tempelvogter at virke som værdig mester. Der var fed tjal for øregangene
før det gav klejner i kagekassen, og det lykkedes at få templet i orden.
Her trivedes han blandt kontaktvikinger som med tvende sornres tøven samledes at fortælle skrøner for hinanden. Mange var ordgydernes flok, når de fylkedes med deres skrinfulde skrevne sagaer om søens særheder.
Ole Tempelvogter forstod at vælge nye steder til at samle stridsfolkene og færdenes fjerne mål fejredes med gny og gjalder, når sværdslag og sejr mod drevne
dårskaber. Han hersede dagligt med sine trælle i templet. De troede at vintertids
hvile var vel, men Tempelvogteren hu stod ej til hø og og ej til barskvinds bid
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i balle. Her skal virkes i vintertid og ingen aftægtshøvding skal komme at skele
skævt til vor viden. "Hvi skal vi vente slig glammen fra kontorers kvalmende
dorskhed. Det er som at få lim på lungerne, når de sylter sagerne."

Endelig forstod man at emnerne i templet var værdifulde, og guldmønter trillede ind i kagekassen, så templet kunne trives.
Frank Sagavrider sattes som fastmand i laget og sammen med Mogens Skrifttyder og andre trælle skulle de få gang i templet, så alle kristne og djævle, der
søgte templet kunne vide, hvad der skete. Særsyn for alle med flåder fra østen
og korttegning fra gamle dage eller malerier af søens gerning blev stillet til
skue. Desuden søgtes solgt skrifter af lærde hoveder og andet skrammel til almen opbyggelse for ungdommen.
Mens fjollede folkevalgte farligt forsøger at fjerne flåden findes her den store
sag at vise verden værdien af de vældige visioner, som søens styrke sejrfyldt
har givet vort land. Templet viser visseligt hvad vi formår at udrette i den våde
verden, hvor væliske fjender findes og opstår uden varsel. Hvo ønsker en ny 9.
april? Her har alle et stort arbejde med at vise hvorledes templet tolker tidens
tale for træske tandslidte træmænd.
Formålet med at arbejdet i templet er trods alt ikke blot at tilfredsstille alle indenfor Kontaktvikingernes cirkler, men i så stor udstrækning som muligt at påvirke alle dem udenfor til at forstå og fatte søen og dens betydning for danernes
historie og deres virke.
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Da Ole Tempelvogter fylder sine seksti vintre er det på tide at sørge for at en
særegen skare af suspekte stridsmænd, sværvægtere og svæklinge sammenblandet sætter sig for at hylde en virkelig værdig viking blandt sveaer og daner.
Næppe får har nogen nordbo nået så meget for søens vogtere på så kort tid. Gid
de værdige tingmænd ville værdsætte virket efter fortjeneste og sikre et bedre
tilskud til templet.
Lad os derfor hylde den seksti-årige, alle vi unge og gamle, Jørgen Bulderbasse,
Benny Jernskæg, Morten Snekkemager, Aase Gummerydder, Erik Pandebrask,
Jens Billedmager, Anders Småskæg, Niels Skrinvogter, Allan Fiskeplejer,
Flemming Grøftegraver, Jan Vandskræk, Birger Bundskraber, Peter Borgvogter, Frank Sagavrider, Erik Vesterfarer, undertegnede Jørgen Runetyder og alle
de andre søfolk og sejlere, skræmmende sagkyndige med stilige svadaer, skrøneskrivere og skippere.

Kort sagt: Hil dig. Hil. Hil. Hil.
Jørgen Runetyder

Il

Ole på svenska museer
AfManne Dunge
Markligt nog var sjohistorikem Ole Lisberg Jensens forsta arbete på svenska
museer ett somrnarvikariat 1965 på Siggebohyttans bergsmansgård tillhorigt
Orebro Iansmuseum i mellersta Sverige. Hans viktigaste arbetsuppgifter tycks
dår ha varit guidningar samt dårernellan foremålsregistreringar.
Men Ole kom ett par år senare att delta i en dokumentation av Stockholms orlogsvarv som efter 300 års verksamhet skulle flytta till Musko i skargården några mil soder om Stockholm. Undersokningen, som leddes av Lars Åke Kvarning, resulterade i ett omfattande upptecknings- och fotomaterial over varvets
verksamhet från sekelskiftet. Ole var for detta anstålld av Statens Sjohistoriska
museum 1968 och 1969.

Siggebohyttan ,

Till Marinmuseum i Karlskrona kom Ole som vikarierande amanuens den 15.
oktober 1969 dår Peter von Busch då var museiforeståndare.
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En av de intressanta uppgiftema de forsta åren var såkert deltagandet i ICMM's
forsta mote i London i oktober 1973. Peter hade av museets styrelse fått ett resestipendium, men var generos och i stallet for att han som planerat reste med
reguljårt flyg och bodde på bra hotelI så erbjod han Ole att folja med. De åkte
båda med Spies och bodde på billigt hotell. Nar de kom hem hade de med sig
en modelI av en marklig hjulångare som de kopt på loppmarknaden på Portbello Road.
Sjålv kom jag till Marinmuseum som praktikant från museiutbildningen i Lund
en vecka hosten 1973. Som ung student insåg jag givetvis svårigheten att få
jobb i mitt intresseområde så jag bad om någon form av vidare arbete for att
meritera mig. Till min stora glådje ringde Ole mig i borjan på mars nasta år och
frågade om jag ville arbeta några veckor på Marinmuseum nar Peter skulle gora
militar repetitionsmånad. Jag fick sedan fortsatta under sommaren och fick åven
vikariera som museiforeståndare nar Ole och Peter deltog i ICOM's kongress
i Kopenhamn ijuni 1974.
Vad gjorde då Ole på Marinmuseum? Hans titel blev från 1971 intendent och
han arbetade huvudsakligen med museets inre verksamhet. Som sådan ingick
också att engagera sig i marinarkeologisk verksamhet. Oles samarbetspartner
var sportdykarklubben DIE med des s ordforaride Åke Jansson. Den huvudsakliga verksamheten dessa år var dykningarna på flojten Constantia som sjonk
uranfor blekingekusten 1676.
Intresset for det arkeologiska faltet kan man kanske också se i Oles engagemang for den etiska diskussion som han forde
med Riksantikvarieambetet om gransen for den marinarkeologiska verksamheten.
Ole sysslade under dessa
år också både med utstållningar och med pedagogisk verksamhet. Tillsammans med några larare utarbetade han ett studiepaket med titeln "Livet ombord på ett 1700-tals fartyg".

Ole vid dykningarna på Constantia.
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Annars marks Ole inte mycket i Marinmuseums annaler. Han satt mycket på sitt
tjånsterum och agnaride ibland en vecka åt att svara på brev från amatorforskaren Keith Thomas i London. Dessutom skrev han ett antal uppsatser i museets
årsbok som fortfarande efterfrågas:
1970
1972
1974
1974
1976

Jens Sorensen och Karlskrona
Caritas och Constantia
Amiral Noms karlskronakort
Några fartygsportrett och deras franska forlagor
Fregatten Karlshamn - ett nordiskt samarbetsprojekt.

Man kan nog inte påstå att Ole trivdes sarskilt val på Marinmuseum. For vissa
personer kandes det nog lite konstigt att ha en dansk som intendent på Sveriges
Marinmuseum. En av amatorhistorikerna skall t.o.m. ha gett uttryck for sin forvåning att det svenska statliga marinmuseet som intendent hade foretradåre for
Sveriges traditionella fiende Danmark. Dårernot trivdes Ole tydligen val i Blekinge for han kopte det sommartorp i Bråkne-Hoby som han fortfarande ager.

Ole vid invigningen av utstållningen Fr ån amfora till container 1973.

Sommaren 1975 kom sedan både Ole och jag, han som intendent och jag som
amanuens, till Sjofartsmuseet i Goteborg. Samtidigt fick museet en ny chef i
Goran Sundstrorn som kom från Statens Sjohistoriska museum. Detta frarust
civil a sjofartsmuseum hade en mycket god renomme i sjofartsstaden Goteborg.
14

Men vi var nog båda lite undrande till den "redarstil" som hade styrt museet. Vi
forvantades liksom chef och sekreterare att anvånda vita roekar medan ovrig
personal skulle anvånda gr å. Men Ole och jag protesterade mot detta "uniformsreglemente" genom att utnyttja egna kiader.
På Sjofartsmuseet fanns också ett akvarium med terrarium. Givetvis tog akvariepersonalen vara på tillfallet att slappa ut en av ormarna på golvet vid Oles
forsta besok dår. Museet fick ofta frågor om skotseln av dessa djur, som givetvis låg uranfor Oles och mitt kompetensområde. Men visst kunde det hånda
att Ole någon gång inte kunde låta bli att ge allmånheten val personliga råd om
ormars skotsel.
Museibyggnaden hade inte renoverats på lange och under vintem kunde smaltvatten lacka från taket ner till de underliggande magasinslokalerna. Eftersom
skyddsombudet inte accepterade att teknikerna gick upp på taket och skottade
bort snon så var det inget annat att gora an att Ole och jag fick gå upp på taket
och skotta sjalva.

Snoskottning.

Också på Sjofartsmuseet kom Ole att engagera sig i marinarkeologin. Har var
det framst det danska 1600-talsskeppet Stora Sophia, som 1645 sjonk uranfor
Goteborg, som han var verksam med . Men han genoruforde också en omfattande etnologisk dokumentation av fiskelaget Fiskeback bel åget inom Goteborgs
stad.
15

Men det kanske storsta engagemanget lade Ole ner på den samling galjonsfigurer från danska Skagen som kopts till Sverige 1938 och som Sjofartsmuseet då
fick tillgång till "eftersom det låg nåra Danmark".
Dessa engagemang, som innebar en hel del forskning, blev också publicerade:
Orlogsskeppet Stora Sophia. Årsboken Unda Maris 1983-1985
Fiskarna i Fiskeback. Årsboken Unda Maris 1986-1988
Galjonsfigurer och fartygsornament i Sjofartsmuseet i Goteborg. Goteborg
1984.
Som den humoristiska person som Ole ar kunde han inte låta bli vissa skamt,
Ett av de mer Iyckade var en I:a april, som i Sverige ar den stora lurardagen.
Ole gjorde då en tillfållig utstallning med sjorovarinnehåll och hade kompletterat denna med sjorovaren enbente Harrys nyligen påtråffade traben. Detta hade
Ole tillverkat av overdelen till en av sina dottrars avlagda stovlar, som han stuekit in ett gammalt bordsben av ek i, som han forst patinerat med kniv och blåslampa. Utstallningen var så Iyckad att den, om jag minns ratt, gick som vandringsutstållning till Deutches Schiffahrtsmuseum i Bremerhaven exakt ett år
senare.

Ole och en av Sjofartsmuseets aldre galjonsfigurer.

En annan gång låt Ole sig fotograferas i den fråmlingslegionsuniforrn som tillhor Sjofartsmuseet, Han lat sedan gora ett antal kopior som han anvande som
julkort och som han lat en fransk våninna posta i Marseille.
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Jag tror att Ole trivdes gott i Goteborg och såkert ar att vi trivdes gott med honom. Inte minst gållde detta den kvinnliga delen av personalen och Oles kollegor. Denna trivsel kunde resultera i allt mellan glada fester och lyktstolpsklattring.
Museets redarkontakter resulterade också i att museets årligen var yard for en
omfattande loppmarknad till gagn for Sjoraddnings-sallskapets kvirinoforening
"Livbojen". Har kunde personalen billigt kopa begagnade klåder med ofta mycket exklusivt snitt. Har kopte Ole sig en ny kostym som var så imponerande att
jag tror han anvande den vid anstallningsintervjun till sin nya tjanst i Kopenhamn som han tilltrådde i januari 1984.

J
Ole i anstiillningskostym.
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The study of naval and maritime
history and the proteetion of Poland's maritime heritage
By Dr. Jerzy Litwin

Deputy Director
of The Polish Maritime Museum
Gdatisk; POLAND
Studies of the history of shipping and the navy, which have been conducted in
Poland over the past eighty years, were strictly related to the country's politieal
situation. During that period the country's politiealeconomie doctrines underwent radicai changes three times. As aresult, each time, the authorities' intensified demands to have at their disposal syntheses of particular fragments of Poland's history occurred. These were utilized for more or less pertinent educational purposes, or specific propaganda activities, conducted in the name of the
polities of the state at the time.
The first such period embraced the years 1918-1947, i.e. from the regaining
of independence by Poland, after 123 years annexation by Russia, Prussia and
Austria at the close of 18. century. This period also included the second world
war and post war struggles for independence conducted by the Polish underground. The second period lasted from 1948 to the
spring of 1989, when Poland was
ruled by a communist government, whose policies were imposed by the U.S.S.R. authorities.
The third period began in the
spring of 1989 when, after the
agreement of the so called "round
table", the communist authorities
handed over the ruling of Poland,
expressing agreement at its being
taken over by the forces whieh
arose from the social uprising initiated in 1980 and known under
the name of "Solidarity".
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In comparison with European literature on naval history and that of shipping,
Polish research publications continue to be rather modest. The reason for this
state of affairs was that systematic studies on these questions, as well as shipand boat-building, and fishery, were taken up relatively late. This was due, to
a large extent, on the country's political situation prior to 1918, also previous
lack of access to the sea an thus the possibility of elaborating more important
maritime traditions.
Characteristic ofthe post-1918 period was the positively enthusiastic interest
in maritime matters by the whole population. This followed the awarding to Poland by the Treaty of Versailles, access to the sea and utilisation of the seaport
in Gdarisk, which was awarded the status of a free town, and thus, not belonging to Poland. In consequence, together with the development of the maritime
economy, awareness of the sea was inculcated. A social organization, most frequently known as the Maritime League, was established. The firs t popular-type
publications also appeared, these offering articles on the Slavs struggles on the
Baltic, the times of King Zygmunt August, the founder of the Maritime Commission, and the only naval vietory - the Battle of Oliwa in 1627. The results
of studies were also published by such historians as: St. Bodniak, A. Czolowski, W. Hubert, W. Konopczyriski, K. Lepszy and others. Of particular importance in these considerations is the work of K. Lepszy, whose crowning study
was "The History of the Polish Fleet" (1947).
Traditional fishery and small boat-building was primarily the subject of
interest of ethnographers. Unfortunately, these questions did not constitute the
subject of separate studies, but only a smaller or greater fragment of papers
presenting the material culture of the people inhabiting Pol and at the time. Of
a dozen or so papers, that by K. Moszyriski - "The Popular Culture of the Slavs"
(1929), was of particular meaning. It contains an attempt to present the basic
types of Slavonic floating structures, including rafts and canoes.
As regards linguistic studies conceming aquatic occupations, B. Slaskis "Fishery-Nautical and Boat-building Dictionary" (1930) is a good source of information when studying former boat-building.
Information on research and publications conceming shipping, shipbuilding,
navies, fishery, rafting and boat-building, was substantially supplemented by
periodicals published at the beginning of 20 th. century. An important popularizing role here, was played by "Morze" (The Sea), "Przeglad Morski" (The
Maritime Review) conceming naval matters, "Przeglad Techniczny" (The Technical Review) devoted to industry, including shipyard questions, "Przeglad Rybacki" (Fishery Review) dedicated to fishermen, "Lud" (The People), "Ziemia"
(The Land) and "Wisla" (The Vistula), designed for a wider circle of readers.
There were also a whole series of weeklies containing articles on maritime subjects.
During the period in question, attempts were also made to establish museums
of a maritime character. This was not an easy task, as Poland's maritime traditions are not as extensive as those of many other European countries. The firs t
attempts to establish such institutions were taken up in the 1930s, when a pri19

vate maritime museum was organized in Warsaw and a fishery museum in the
small fishing village of Debki. Neither of these survived the ravages of the war.
Numerous relicts from other museums and private collections met the same fate.
Dispite the tremendous enthusiasm to leam about and propagate maritime
matters in Poland in the years 1918-1947 it was not managed to establish a
comprehensive system of professional studies and education in the field of
historieal-maritime problems. It was only the staff of the Baltic Institute which
conducted studies on Poland's maritime history. There was also a fairly large
group of scholars who took up sporadic studies in this field and it was they who
managed to create the c1imate for the propagating of the subject in the post-war
times.
The period folIowing the Second World War, in the years 1945-1947 was,
for the Poles, a period during which they struggled to regain independence,
which the Yalta Conference of 1945 bound the future of the nation oppressed
by the six-year war, with the treaty of unreserved subordination to Soviet Russia, imposed by force. This struggle was carried out with considerable effort
throughout Poland, diplomatic steps being taken up in the allied countries
which, however, in view of the dec1ining political force of Polish emigre cireles, failed to afford the expected results. Thus, as from 1948, folIowing the wip-

The granaries: Pall/w (Virgin), Miedi (Copper) and Oliwski (Oliwa). The main permanent display" Poland an the Baltic Sea" is housed in them.
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ing out of the patriotic groups throughout the country, Poland became totally
subordinate to the Soviet Union . The consequences of this were also visible in
the sphere of learning, including history , the fieids of studies and dissemination
of knowledge of the history of the Polish Nation, as well as its modest maritime
history, all ofwhich were conducted, particularly untill956, in the new, communist spirit. It became customary to avoid, or hold back information as to the
country's economic achievements of the pre-war time, when over a dozen or so
years, Poland managed to establish genuine bases for a versalite maritime economy. It was also not advisable to glorify the Navy's combat achievements during the 1939-1945 period, when it was on active service with the allied fleet.
Perfldious of the Polish communist authorities were the political trials based on
false accusations against war heroes who continued to serve as officers, con ducted during the Stalinist rule of terror (1949-1953). These repressions also included men of the Navy and ended in sentencing for unproven espionage, of
several outstanding officers, the sentences including that of death.
Later, the Polish Navy, thanks to the decided attitude of the officers, did not
participate in the suppressing of the so called social protests which took place
with particular intensity in 1956, 1970 and 1981. Thanks to this it earned the respect and friendship of society.
Generally speaking, the achievements in the organization of the maritime
economy in Poland in 1948-1989 were considerable. Not only were the commerci al and fishing port complexes established, but shipowning firms were called into being and shipyards organized. An extensive system of education for
this field of the economy began to function, beginning with the basic-vocational
and ending with specialized post-graduate studies. Several schools, in particular
Gdarisk and Szczecin technical universities, as well as other universities and
merchant navy academies in the towns mentioned, promoted hundreds of graduates each year. The Navy also boas ted its own university-level academies.
In the field of the propagation of maritime culture and history, as well as
conservation of nautical relics, of all the countries in the so called eastern block,
Poland's achievements were most distinctly manifested.
Attempts to found a maritime museum in Poland were made just as soon as
hostilities ceased, and in fact the first such museum was set up in Szczecin in
1946. Unfortunately, this museum was subordinated to the Museum ofWestern
Pomerania in 1950, where to this day it functions as the Maritime Department
of the National Museum in Szczecin. Despite its status, it continues to playan
important part in the preservation of historicaI nautical objects and in encouraging the townspeople to visit its attractive maritime exhibition. This is housed
in a building apart from the main body of the museum and comprises, among
other things, the wrecks of three early medieval Slavic boats and other artifacts
illustrating the maritime traditions of the Western Slavs. The museum has a varied collection of ship's fittings, many of which are from the ship "Poznafi", one
of the "Frenchmen" mentioned earlier. Recently, the Maritime Department in-
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augurated an open-air museum in its grounds. This is an exhibition of ship's
equipment and of small craft.
The second museum to be established in Pol and was the Naval Museum
established in 1953 and which can today boast a total of about IO million visitors. Today, it has no permanent seat (probably a new building will be complited in 2000), but as from 1976, the destroyer "Blyskawica" (Lightning), built
in Great Britain in 1936, has been on display. FolIowing successful adaptations
to its new purpose, substantial exhibition space was gained, this being improved
by the special passage made throught the turbine and steam boiler room. An important achievement of the employees is the permanent exhibition of armaments. Thanks to this it has been possibie to safeguard several examples of
what are now relics of armaments used at sea in 20th century. It is worth mentioning here that the experience in keeping a ship as an exhibit afloat was gained by the museum over the years 1960-1975, when another worthy veteran of
World War II, built in France in 1928 - the destroyer "Burza" (Storm) - was made available to the public. Unfortunately, such exploitation was the reason for
the ship finally being scrapped.
A significant achievement on the part of the scientific staff of the Naval
Museum, is the publishing of the "Biuletyn Historyczny" (HistoricaI Bulletin).
Such publications present articles conceming various aspects of naval history.
It is not only the Naval Museum which accumulates relicts and disserninates
information on questions of war at sea. A considerable role here, is played by
14 halls of tradition in the particular barracks, which constitute local historicaI
centres not only for the sailors, but also local communities. Among these, the
most interesting exhibitions and collections are accomodated at Gdynia-Oksywie, Kolobrzeg and Hel, where one of the exhibits is the coastguard cutter "Batory", built in Poland before the war. In October 1939, the crew managed to
break through the German blockade and reach neutral Sweden. One of the commendable traditions is the custom of naming new naval vessels after units previously famous for their active service. For example, the third submarine now
bears the famous name of "Orzel" (EagIe).
A leading role in studies of naval history and its dissemination, is played by
the Department of Historicai Sciences in the Naval Academy's Institute of the
Humanities in Gdynia. The staff have a series of leetures on military and naval
history for the officer cadets.
The subject of war at sea is also presented by the editors of two periodicals monthlies: "Przeglad Morski" (Maritime Review) and "Bandera" (The Flag).
The former is meant for readers professionally engaged in the subject, the second, for sailors on military service.
Poland's navy conduets several cultural-educational activities. An example
of this is the organizing of numerous training-propaganda voyages for young
people and teachers. Within the frarnework of training activities, salvage vessels traditionally co-operate with the Gdarisk Maritime Museum, affording help
in the searching for and exploring of the wrecks of ships.
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The third museum dealing with the sea is the Oceanographic Museum and
Aquarium in Gdynia. As a part of the Sea Fisheries Institute it has strightly
discharged its statutory responsibilities; only recently has it begun to develop
broader interests, e.g. in the ethnography of fisheries.
However, the leading museum of this kind in Poland is the Central Maritime
Museum in Gdarisk, established in 1960 and still financed by the Ministry of
Culture and Art. Considering the still difficult economic conditions in the

At the Museum quayside - SS "Soldek" DWT, built at the Gdarisk shipyard in 1948.

country, after thirty years, Gdarisk's Maritime Museum has become a museum
giant, employing a staff of about 250. In the same way, it constitutes the centre
of Polish nautological studies and proteetion of this type of relicts. Through
their efforts, it has been possibie to purehase and adapt two historicai sea-going
ships - the sail-training fregate "Dar Pomorza" and the first coal-ore carrier to
be built entirely in Poland after the last war - the s.s. "Soldek". The museum also possesses a large collection of traditional inland and sea-going craft, both
from Poland and elsewhere in the world.
The Museum's continually expanding premises are already extensive: the
unique port crane on the Motlawa river in the old city of Gdarisk; a group of
five port granaries and a building taken over from the city's former power station on the opposite bank of the Motlawa; a branch museum in Hel displaying
exhibits from the history of fisheries, and a branch in Tczew - the museum of
the river Vistula. The Central Maritime Museum also has a large conservation
laboratory specialising in the preservation of artifacts recovered from the sea
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bed. Here I should mention that the museum initiated the first regular underwater archaeological research in Poland in 1965, and since 1973 has had its
own ship for these purposes. The permanent exhibitions have become very
much more diverse as aresult of the exploration of the numerous wrecks Iying
around and on the bed of Gdarisk Bay.
Having organised a historical monument conservation service, the Polish
Maritime Museum has taken on the responsibility of curator of all nautical objects of historicai interest in the whole of Poland. As aresult, the museum has
developed extensive programmes of ethnological and underwater and landbased archaeological investigations.
The Central Maritime Museum attaches considerable attention to educational
activities, offering, among other things, systematic classes for groups of school
children. It also conduets leetures and practical workshops for archaeology students from the universities ofToruri and Warsaw.
A number of societies have been important in assisting the Polish Maritime
Museum fulfil its statutory obligations. These inelude the Friends of the Polish
Maritime Museum, who have made an important contribution towards the founding and expansion of this institution; the Friends of the "Dar Pomorza", who
are raising funds for the construction of a dry dock for this ship; and the Friends
of the s.s. "Soldek", by whose efforts this vessel was adapted for museum purposes.
Few others museums in Poland are involve in the proteetion of maritime
heritage. Among such there is the Toruri Museum ofEthnography, with its extensive exhibition of traditional fisheries in Poland, and is yet another institution playing its part in the preconservation of objects of nautical interest. It
has a collection of Vistula craft from the early 20th century. A number of other
museums have each got several boats and dugouts. In all, there are some 30 traditional boats in Polish museums (not counting the maritime museums) as well
as around 200 dugouts, mostly from archaeological excavations.
Company museums have played an important part in preserving Poland's
cultural-industrial maritime heritage. The idea of creating such museums was
bom in the early days of communism in Poland, and their purpose was to colleet documents and artifacts iIlustrating the achievements of that era. Nowadays, in the wake of political and economic changes, these museums are facing
serious difficulties, but their collections, ilIustrating an era that has come to an
end, are of significant historicai value. Two companies with such museums are
shipyards: The Gdynia Shipyard (before 1990 known as The Paris Commune
yard) in Gdynia which, besides its own museum, has mangaged to preserve and
exhibit on it premises the first ship ever built, there in 1930; The Gdarisk Shipyard Museum has by far the largest display area much of which is now devoted
to the birth of the social movement, known to the world as "Solidarity" .
Apart from direct steps taken to safeguard material nautological relics,
various scientific institutions and societies playan important popularizing and
promoting role. Thus those conducting their activities in Gdarisk inelude the
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Institute of Pomeranian History and Maritime Affairs, the Baltic Institute, the
Maritime Institute. The University of Gdansk is becoming more and more "maritime" in character, boasting a huge library also of a maritime profile. For
several years now, and Institute of Ocean Technology has been in existence, but
there are no leetures in the history of this fieid. Torun University, by contrast,
has a faculty of Underwater Archaeology.
The scientific societies boast a considerable contribution to the studying and
propagating of maritime history in Paland. The Gdarisk Scientific Society, whose members inelude scholars from various fields, including a considerable
group of historians interested in maritime problems, is a force to be reckoned
with . Its achievements inelude several books on Gdarisk's maritime history,
shipbuilding and shipping. Another such association is the Polish Nautological
Society with its seat at Gdynia. Its visiting card is the quarterly "Nautologia",
which has appeared uninterruptedly for 34 years. When mentioning the various
societies, mention must be made of the Brotherhood of Submarine Lovers,
members of which inelude not only former crew-members from such ships.
Poland's return to the group of democratic countries in 1989, is reflected in
her domestic politics. The outcome of this included the eliminating of censoring
of publications, thanks to which impartial publications on naval history can
now appear. An expression of this is the intensification of studies on the subject
of the inland Pirisk Flotilla, which was the only formation of the Polish Navy
to participate in operations against the Soviet armies which invaded Poland
without declaring war, after 17th September, 1939. We shall still have to wait
for the announcing of the results of these and other studies.
Several new steps have recently been taken in respect of the proteetion and
popularisation of Poland's maritime heritage. Not all can boast visible effects
today, but it is to be expected there will be a further increase in interest in naval
history and the proteetion of such relics, in the next few years. This will also be
favoured by the establishing, in 1991, of 12 Regional Centres of Studies and
Preservation of Built Environment, amongst which Gdansk's centre has been
entrusted with an additional specialization - studies and proteetion of the waterside cultural heritage. The Gdarisk centre also collects documents and evidence of relicts of technology connected with the shipbuilding industry and
shipping.
An expression of the new outlook on heritage, is also the fact of calling together a conference devoted to the proteetion of relics of industrial heri tage, at
Gdarisk Technical University in 1999, one of the sessions of the conference to
be devoted to the proteetion of the maritime heritage and held at the Central
Maritime Museum in Gdarisk.
I may hope , therefore, that the combined activities of all these groups will
ensure the grow of interest in the proteetion of maritime heritage and particu larly the completest possibie preservation of artifacts, including traditional craft
which, because of their physical characteristics, pose serious technical problems.
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Dacksmanskap
Af Flemming Rieck
Bænken står i sol, læ og ly i vindfanget ved det lille svenskrøde hus i Blekinge.
Forsiden af bænken er prydet af et lille messingskilt med påskriften "dacksmanskap". Her kan man finde ro efter en trættende, livgivende vandretur mellem træer og klippeblokke, og akkompagneret af bruset fra Brackneån kan man
lade ustressede tanker formes. På dette sted, fjernt fra telefon, tog og cirkulærer,
kan man genfinde energi og klarsynethed.
Torpet ligger i kanten af den sydsvenske storskov langt fra alting , og dog tæt
nok på byen til at kødlige livsnødvendigheder kan hentes. Man kører til stedet
ad grusveje gennem vekslende "skogs- och landsbygd", og tæt på målet smalner vejen så meget ind at buskads og smågraner næsten danner en tunnel, som
bilen må skrabe sig igennem. Bedst som man tror, at man er faret vild, åbner
landskabet sig til styrbord, og fire røde huse med kridhvide vinduesrammer og
gavlbrædder åbenbarer sig. Jenstorp er nået.

Torpet åbenbarer sig til styrbord.

Dette er Oles refugium. Købt i en tid da han var svensk. En tilflugtsborg som
blev anskaffet, mens Ole var "museiman" i Karlskrona. Og han har holdt fast
i torpet, efter han blev dansk igen. Her er blevet snedkereret, hamret og malet.
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Der er skabt nye rum og muligheder i årenes lange løb, og torpet står som et
tidløst monument, som virker stærkt på travle mennesker. Luften er frisk, skoven stor og rig, vand kan hentes i åen, når brønden er løbet tør, og brændsel kan
man blot bukke sig efter.
Jeg rejser mig fra bænken, bøjer hovedet og træder ind i beboelseshuset. Indretningen er enkel, funktionel og hyggelig. Brændeovnen kan hurtigt gennemvarme huset - især bliver der lunt på hemsen - og petroleumslamperne kan kaste
deres flakkende skær over en imponerende samling hatte. Ole er hatte- og skiltefeticist. Men det er ikke museumsgenstande. Hatte, huer, kasketter og "admiralssovsekander" samler ikke støv, når der er børn på torpet. Det gør skuffernes
indhold af flag i alle afskygninger heller ikke. Ved siden af nationale farver fra
mange lande ligger sørøverflag og mere praktiske signalflag, som kan hejses
når der er "jordgubbar med grådde" på bordet. Få meter fra beboelseshuset ligger, lidt skjult af birke- og slåenkrat, et lille sovehus. Hvorfor det kaldes jomfruburet ved jeg ikke, men her kan yngre mennesker skabe en mere privat sfære, når der er mange på torpet.
Køkkenbygningen er torpets absolutte samlingspunkt. Her står langbordet, det
gamle brændekomfur, de gasdrevene hårde hvidevarer, og her er også indrettet
badeværelse. Brændekomfuret er husets centralvarme, og kors i hytten, hvor det
er effektivt. Mange efterårsaftner når rumtemperaturen tropiske højder, og døre
og vinduer må åbnes. Jeg mindes stadig første gang jeg skulle tænde op. Som
gammel spejder fik jeg hurtigt ild i de udkløvede småpinde - og masser af røg
i køkkenet. Siden har jeg lært hemmeligheden; skorstenen skal varmes godt
igennem før andet foretages - ned på knæ , af med en luge, ind med avisen fra
sidste år, tændstik og så er der bulder i rørene. Så kan der tændes op næsten
uden problemer.
I dette rum er der blevet tilberedt meget god mad, og vine hjemmefra eller fra
"Systemet" er blevet nydt i højstilkede glas. Faktisk ligger torpet midt i naturens spisekammer. Støvlerne på og op i skoven. Så kan der skæres svampe,
som står præsentabelt i det bløde mostæppe, som danner bund mellem træerne.
Kantareller og Karl Johanner er lækre med lidt bacon og fløde. Og så kan hovedretten passende være gedde eller aborre fra åen . Hindbær fra skoven til
dessert. Velbekomme.
Ud over køkken og badeannex rummer huset også husbondens sovekammer.
Et hyggeligt værelse med malet gulv og dejligt lys. Jeg skal indrømme, at jeg
selv har ligget i sengen og lyttet til samtalerne i det tilstødende køkken. Gennem den tynde væg kunne jeg en efterårsmorgen høre mine drenge rumstere
med komfur og kaffekande, og lytte til deres drøftelser af den forestående dags
fiskemuligheder. Fornuftig, rolig snak, en næsten faglig gennemgang af udstyrsvalg og rute langs åen. "Skal vi vække den gamle?" - "nej, han kanjo bare
følge efter, når han får øjne". Tak - unge mænd - for jeres hensyntagen.
Fra dette værelse har Ole mangen gang listet sig ud med bare tæer i træskoene
og lændeklæde, kun for sekunder senere at nedsænke sit legeme i åens iskolde,
forfriskende vand. Nyfødt stiger han op og går på lette fjed tilbage, klar til en
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Grillmesteren i arbejde.
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ny dag. "Myggene bryder vi os ikke om", siger han med sædvanlig dobbeltbundethed. Hvorfor jeg altid kommer til at tænke på gedder og krebs, når han
beretter om sin badning, ved jeg ikke.
Så er der laden, hvor brænde, borde, bænke og alt muligt andet nyttigt har
plads. Bag en aflåst port står endnu en passion gemt - en gammel, grå Ferguson,
som endnu mangler lygterne. På den har Ole kørt fra Danmark de små 200 km
gennem det sydsvenske bondeland, og nu står den her, en drøm som endnu ikke
er blevet helt virkeliggjort - et værktøj, som kunne finde god anvendelse i
torpets nære omgivelser. Jeg er ikke i tvivl om, at startsvinget nok skal blive
"turned" engang i fremtiden.
"Kan du ikke lige grave et nyt hul tillokumsspanden, når du kommer næste
gang?" "Det er da det mindste man kan gøre efter så megen gæstfrihed", tænkte
jeg. Men det gav sved på panden for den danske arkæolog at nå den krævede
dybde på en meter. Sten og grus og lidt jord udgør åbenbart hele torpets fundament. Godt man ikke er gravende arkæolog lige her.
Hullet ligger i bekvem afstand fra et andet vigtig rum. Torpets "dass" er bygget
ind i hjørnet af laden. Smårudet vindue med gardiner, lysestager og en gammel
isplakat fra dengang "glass" var billigt. Over den ophøjede siddeplads hænger
"Planspontanismens 1. Manifest", et maleri med nedgående sol, bjerge og stærke farver. Det har vist nok noget at gøre med "Kongeriget Elleore", hvor Ole
har været i rigsdagen. Dasset rummer også torpets største skiltesamling - "Læn
Dem ikke ud", "Ikke drikkevand" og "Sie verlassenjetzt die amerikanische Zone". Men perlen i skiltesamlingen er anbragt dekorativt på låget over tønden.
På et let anløbet blåt og hvidt emallieskilt står at læse: "Ekspedition - undtagen
for personer med efternavn Hansen". Godt man ikke hører til denne kategori.
Finurligheder, fantasi og frigjorthed præger Jenstorp. Andre ser andet end jeg
har gjort og beskrevet. Men Oles fingeraftryk og indstilling til livet præger stedet, og det er styrken ved idyllen. Her er blevet brugt kræfter, men endnu flere
er blevet genvundet efter hårde dage som den maritime kulturhistories tillidsmand. Her har Ole sin orlov fra Orlogsmuseet.
Jeg vender tilbage til bænken i vindfanget. Tankerne flyver, mens røgen stiger
fra køkkenhusets skorsten, og vipstjerten mader ungerne under en løs tagsten.
Jeg tænker tit på Ole som nutidens Tordenskjold. I en årrække stod han ene til
rors på et museum i modvind godt støttet af sit "dacksmanskap''. Nu er der
medbør i sejlene, og den danske flåde får, hvad den fortjener. Tillykke!
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Wiefiel Storfleisch vertrågt die Dienstmagd in der Woche? Regionale
Legendenbildung in einem kurzen
Kapitel Fischereigeschichte
Af Peter Danker-Carstensen
[...l Wir erinnem uns der Zeiten, wo die Dienstmiidchen es sicli verbaten, mehr
als zweimal in der Woche Storfleiscli vorgesetzt zu bekommen. Wer kennt jetzt
noch das delikate Stårfleisch? Versclzieden an Farbe, teils goldgelb, teils dunkel, kam es fruher geriiuchert oft auf den Abendtisclz. Zuweilen auch gekoclzt
als Mittagessen. In meiner Jugend lagen im Sommer tåglien mehrere groj3e
Store an grofien Angelhaken befestigt an einem Floj3 im Gliickstiidter Hajen.
Frischer Kaviar in Mohrs Gasthof war ein kostlieher Genufi. Vergangene Zeiten! [P. Hanssen 1925]
[...l Da passierte es, daj3 der Fischer beim Schlachten milde wurde und er
erstmal mit der Arbeit aussetzen mufite. Da war das Storfleiscli so reichlich.
daj3 die Dienstmiidchen nur noch in Dienste gingen. wenn sie wuflten. daj3 nur
zweimal in der Woche Storfletseli gegessen wurde. [H. Kraft 1935]
[...l Und docli hat es eine Zeit gegeben, in welclzer der beste Kaviar nur 1,50
M das Pfund kostete, und Stårfleisch kaum abzusetzen war. Selbst Dienstboten
in der Elbgegend waren vor Uberfiitterung geschutzt, Ihnen durfte nacli einem
vorsichtig abgeJassten Dienstvertrag nur zweimal wochentlicli Storfieisen gereicht werden. [H. RaBler 1950]

[...l Als der Storfang in den 1860 - 1880er Jahren nocli in Bliite stand, war das
Storfleiscli so billig, daj3 es auf vielen Hofen vier- bis fiinfmal wochentlicli Stor
gab, mittags und oft auch abends. Da ist es niclzt zu verwundern, daj3 die
Knechte, die sicb in diesen Jahren bei den Bauern verdingten, zur Bedingung
machten, daj3es hoclistens zweimal in der Woche Storfletseli giibe, sonst kiimen
sie nicht, weil sie Stor nicht mehr sehen und riechen machten. [R. Rave um
1969]
[...l Die Dienstmiidchen in der Unterelbegegend nahmen ihre neue Stel/ung nur
an, welllz ausdriickliclt abgemacht war: "Ober nicli mehr as tweemol in de
Woch Storfleesch. " ["Norddeutsche Rundschau"f "Gliickstådter Fortuna" 1987]
Um die letue Jahrhundertwende war der Storfang in den norddeutschen Fliissen nocli eine lukrative Zweitbeschiiftigung fiir vie!e Flussanrainer. Viele Land30

wirte, Handwerker, Gastwirte und sogar ein Musiker landeten damals jeweils
von Mai bis Oktober ca. 2000 bis 3000 Store in den norddeutschen Fanggebieten an. Das fiihrte zeitweise dazu, daj3 Storfleiscli kaum nocli abzusetzen war.
Bezeichnend dafiir ist, daj3 um 1900 in der landwirtschaftlichen Gesindeordnung ein Passus enthalten war, der den Arbeitnehmem dann die Arbeitsniederlegung erlaubte, wenn hiiufiger als zweimal wochentlicli Storfisen auf den
Tiseli des Hauses kam. [H. H. Storm 1991]

[...l

So reichhaltig muj3nocli in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts die Beute gewesen sein, daj3 Miigde und Knechte, die sien beim Bauern verdingen wollten, ihre Zusage vom Versprechen abhångig machten, nicht mehr als zweimal
pro Woche Storfletseli essen zu milssen. [H. Mehl 1999]
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---- ---- Pumpelgarn genanntes Net: zur Storfischerei. Zeichnung: Erna Mohr. AI/s "Der Fischerbote"
1947.

Bei der Beschaftigung mit der Geschichte des Storfangs in Norddeutschland
stieB ich in den meist lokalen Quellen mehrfach auf ein offensichtlich tradiertes
Muster der Beschreibung des Zusammenhanges von niedrigem Preis und Kon31

sumhåufigkeit von Storfleisch in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Fasst
man die Fakten aus der obigen Zitatensammlung zusammen, kommt man zu
folgender, lapidaren Feststellung: Storfleisch war im 19. Jahrhundert zeitweise
recht billig, so dass es sich zu einer Art Volksnahrungsmittel entwickelte. Um
die Jahrhundertwende verknappten sich die Fange drastisch, so dass der Preis
fur Storfleisch kraftig anstieg und es damit den Charakter einer teuren Delikatesse erhielt. Alle weiteren Behauptungen tiber die Haufigkeit des Storfleischkonsums und die Proteste gegen das haufige Storfleischangebot auf den Tischen
der Bauernhofe stellen sich bei naherer quellenkritischer Nachprufung als Legenden heraus. In den einschlågigen Gesindeordnungen fur das Herzogtum
Holstein und fur die spatere Provinz Schleswig-Holstein gibt es keine diesbeztiglichen Regelungen. Und nattirlich auch keine solehen tiber zulåssige Grunde
von Arbeitsverweigerung. Offensichtlich handelt es sich bei der kolportierten
Verweigerungshaltung gegen Storfleisch um ein bis in jtmgste Veroffentliehungen (vergl. Meh11999) unkritisch tibemommenes Muster der Illustration
einer vermeintlich besseren Zeit, als selbst noch Dienstboten sich den Genuss
von Storfleisch leisten konnten. In allen zitierten Ausserungen schwingt auch
mehr oder weniger deutlich eine Art von Kulturkritik mit, die pausehal die
Fluss- und Ktistenfischer zu Opfem der Industrialisierung bzw. der GrossSchifffahrt erklart, ohne dabei die Folgen der stark intensivierten und mechanisierten Fischerei fur die Artenvielfalt und die Fischbestande zu hinterfragen.
Von den Legenden nun zu den Tatsachen tiber den Stor und die Storfischerei:

Der Gemeine Stor
Von den ca. 30 Storarten. die weltweit in den Meeren und einigen Binnenseen
vorkommen, zahlte die in Oder, Eider, Elbe, Weser und Ems vorkommende
Art, der sogenannte Gemeine Stor (Acipenser sturio) zu den ehemals volkswirtschaftlich bedeutenden Fischarten. An ihm war so gut wie alles verwendbar. Das wohlschmeckende und nahrhafte Storfleisch wurde schon von den Romern aIs Delikatesse gewtirdigt, die bei feierlichen Arilassen unter Musikbegleitung aufgetragen zu werden pflegte. In noch hoheren Ansehen als das Fleisch
stand der aus dem Rogen des Weibchens gewonnene Kaviar, eine teure Delikatesse, die aber sehr nach Gewinnungs- und Zubereitungsart variierte. Auch die
Schwimmblase des Stors wurde verwendet, da sich durch Kochen aus diesem
Organ ein qualitativ guter Leim herstellen lieB.
Store sind naturgeschichtlich sehr interessant, da sie die sogenannten Schmelzschupper, eine der altesten Ordnungen aus dem Fischreich reprasentieren. Sie
besitzen statt der sonst bei Fisehen tiblichen Schuppen einen Panzer aus in funf
Långsreihen angeordneten Knochenschildern. Die urttimlich aussehenden Fische besitzen einen schlanken, echsenahnlichen Korper und spitze Otter-schnauzen. Die Kiefer sind zahnlos, allerdings besitzen die Jungfische in ihren ersten
Lebensmonaten noch Zahne. Store ernahren sich grtindelnd, das heiBt, sie
schwimmen flach tiber den Flussgrund und tasten dabei mit den vier Barten vor
dem Maul den Boden ab und schltirfen dann mit ihrem Rtisselmaul Kleingetier
eino Kleine Krebse und andere Weichtiere werden gefressen. Unverdauliches
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wird tiber die grossen Kiemen wieder ausgeschieden. Ausgewachsene Store der
Art Acipenser sturio kormen bis zu sechs Meter lang und bis zu 200 kg schwer
werden. Allerdings wurden solche Riesenexemplare auch im 19. Jahrhundert
nur aufierst selten gefangen.

Illustration "Gliickstadts Storfischerei" aus: W. Oesau, Gliickstadts Heringslogger unter Segel.
Zeichnung: Hermann Welmllann, Gliickstadt.

Als Wanderfisch zieht der Stor aus den Meeren kommend, åhnlich wie der Aal,
zum Ablaichen in den Unterlauf seines Heimatflusses zuriick. Von Mitte Mai
bis Ende August legen die dann trågen, weil mit Rogen beladenen Storweibchen ihren Laich in seichten, beschilften Uferbereichen ab. Die "mitreisenden"
Mannehen befruchten anschliel3end die abgelegten Eier. Schon nach drei Tagen
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sehltipfen die Larven. Die heranwaehsenden Jungstore verbleiben noeh zwei bis
drei Jahre in "ihrem" Fluss, bis sie dann dem offenem Meer zustromen, Uber
das Leben der Store im Meer war und ist relativ wenig bekannt.

Das Storenhaus in Seestermiihe
Seit Ende des 17. Jahrhunderts liegt auf einer Warft im Seestermtiher Aussendeich nahe der Mtindung des Elbnebenflusses Krtiekau das sogenannte Storenhaus. Dieses Gebåude geht zuriick auf eine Grundung des Grafen Hans Hinrieh von Ahlefeldt (1656-1720), koniglich dåniseher Kammerherr, Staatsrat und
Geheirnrat, der von 1692 bis zu seinem Tode Besitzer des Marsehgutes Seestermiihe war. Hans Hinrieh von Ahlefeldt zeiehnete sich dadureh aus, dass er einerseits den jahrzehnte alten Streit tiber die Ansprtiche der dåni sehen Krone insbesondere auf das sogenannte Esehfeld auf dem Wege eines gtitliehen Ubereinkommens und der Zahlung von 6000 Reiehstalem in daniseher Mtinze an
Konig Christian V. beendete und andererseits einige lukrative gewerbliehe Einrichtungen in seinem Gutsbezirk sehuf. Zu diesen Gewerben zahlte aueh die
Storfischerei auf der Elbe und das Gebåude im Aussendeich, in welchem die
Store "eingekoeht" und zubereitet und dann zum Teil bis naeh England verhandelt wurden. Einzelheiten tiber diesen Fisehverarbeitungsbetrieb sind leider
nicht bekannt. Das Gutsarehiv in Seestermtihe enthalt nur wenige Aktenbestande aus der v. Ahlefeldt'sehen Zeit. Uber die Storfischerei auf der Elbe existiert nur ein Vertrag von 1716, den Hans Hinrieh von Ahlefeldt mit einem John
Clement in London sehloB. Naeh dem Tode des Gutsherm im Jahre 1720
sehein t das Untemehmen eine Zeitlang geruht zu haben oder wurde zunehmend
bedeutungslos. Gegen Ende der 1720er Jahre seheint die Witwe des verstorbenen Gutsherm, Metta von Ahlefeldt, geb. von Kielmannsegg, das Geschåft
des Storfanges und der Verarbeitung der Fisehe wieder belebt zu haben. Zu diesem Zweeke lieferte der "Guts-CaBirer" Johann Caspar Sehwarz am 15. Juli
1727 seiner Gutsherrin eine 32 Seiten umfassende handsehriftliehe Ausarbeitung mit dem etwas umstandlichen Titel: "Exaete und ganz Accurate Beschreibung des Stoerkochens und zwar, wie dieselbe gereinigt, geschlachtet, gewaschen, gebunden, gekochet, eingepakket, gefiillet und endlich abgeschiffet werden". 1m April 1731 sehloss Metta von Ahlefeldt mit den Hamburger Fiseh(?)Håndlem Peter von Kampen und Carl Ludwig Rantzen einen Vertrag "w egen
des Storstechens". Hierin verpfliehteten sieh die beiden Handler fur die folgenden drei Jahre alle die Store, "welche au! dem Stohr Hause zu Seestermue [...]
gekocht, gepackt, und wie gewohnlicb au!Markgiingige Arth zubereitet werden,
zu behalten und gleich bei Lieferung einer jeden Partie vor jedes ein Achtel eingepackten Stohr das im 4. Articul veraccordierte pretium (Vorauszahlung) zu
entrichten". Die Lieferungen der zubereiteten Fisehe erfolgte in Partien von jeweils mehreren hundert Fisehen, die in den Altonaer oder Hamburger Hafen geliefert wurden. Teilweise wurden die Partien aueh direkt an Bord eines in
Neumtihlen oder aueh in Grauer Ort ankemden Sehiffes geliefert, das naeh
England segeln sollte. Die Handler verpfliehteten sieh ihrerseits, zu Beginn jeder Saison eine Person naeh Seestermtihe zu entsenden, die im Storenhaus die
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Aufsicht dartiber fuhren sollte, dass alles ordnungsgemaf zubereitet wlirde "und
aLLes zum Besten der Stohr-Kocherei gereichendes zu verordnen " hatte. Weil
zur Vorbereitung der Storfischerei jedes Jahr bestimmte Investitionen notig waren , erhielt die Gutsherrin alljåhrlich im Mårz von ihren Hamburger Vertragspartnern einen Vorschuss in Hohe von 1000 Talern, die dann im Laufe des
Sommers ratenweise mit den Lieferungen verrechnet wurden. Offensichtlich
reichte dieser Vorschuss fur die Ausrtistung der Boote und des Storenhauses
nicht aus, den n 1734 stellte Metta von Ahlefeldt einen Schuldschein fur die
Witwe Anna Tiedemann in Kollmar aus, von der sie 3000 Mark "zum Behufe
der hiesigen Stohr-Fischerei'' erhalten hatte, die sie mit 4 % verzinsen wollte.
Nach 1734 ist von dieser von Seestermlihe aus betriebenen Storfischerei nicht
mehr die Rede. Das muss aber nicht bedeuten, dass der Storfang auf der Elbe
nicht mehr stattfand. Aber das Storenhaus blieb erhalten und wurde, versehen
mit einer Krug- und Fahrgerechtigkeit, an Eingesessene verpachtet und schlieBlich 1792 durch den damaligen Gutsherrn, Georg Ludwig Graf von Kielmansegg, verkauft.

Boote, Netze und Fanggeråtschaften
Die Hauptfangsaison fiir Store lag in Norddeutschland von Ende April bis Ende
Juli/Anfang August. Dann wanderten die Fische zum Ablegen des Laiches in
die Fli.isse. Zu Beginn der Fangsaison riisteten die Fischer zum Fang der grossen Knorpelfische. Die grossmaschigen Hanfnetze wurden hervorgeholt und an
der Oberkante im Abstand von ungefåhr 4 m mit Schwimmern aus Pappelholz
versehen. Dann wurden die Boote klar gemacht, im Vorschiff eine provisorische Schlafstatte fur zwei Mann eingerichtet, Tauwerk und Riernen kontrolliert
und der notige Proviant aufgenommen. Die Storjollen waren lange, schmale
Boote mit Spitzgatt oder auch einem kleinen Spiegelheck. Sie galten als leicht
zu rudern und als schnelle Segler. Auf der Eider waren die Boote der Storfischer selten mehr als 6 m lang. Die Storjolle (Glli.6) des Gltickstådter Storfischers Christian Kahl war 8 m lang und 2,60 m breit.
Gefischt wurde der Stor mit Hilfe eines einwandigen Treibnetzes, das eine Maschengrofse von 16 bis 18 cm Kantenlange aufwies. Diese Netze waren 100 bis
200 m lang (in den Elbnebenfllissen wie Oste und Stor auch klirzer) und hatten
eine Hohe von 4 bis 6 m. Am unteren Rand des Netzes befanden sich keine Gewichte, damit das Netz leicht und ausgedehnt am Grunde des Flusses entlanggleiten konnte. Das Obersimm des Netzes bestand aus einer festen, ca. 0,7 cm
dicken Leine. Dartiber war die obere Maschenreihe gestreift, wobei jede 20.
Masche am Simm befestigt war. Das Netz war 20 bis 22 Masehen hoch. An den
Stellen, an denen jede 20. Masche am Simm befestigt war, befand sich ein Auge. An jedem dieser Augen war eine ca. 50 cm lange Leine, die Pumpelleine.
befestigt, die an ihrem Ende den Piimpel genannten Holzschwimmer trug. Deshalb nannte man die Netze auch Pumpelgarn. Die Plimpelleinen konnten je
nach Wassertiefe verlangert oder verklirzt werden. Das Netz wurde so eingestellt, dass der untere Teil auf dem Grunde lag bzw. entlangglitt.
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Der Gliickstådter Storfischer Christian Kahl beim Netzejlicken. Aus: W. Oesau, Gliickstadts Heringslagger llll ter Segel . Zeichnung: Hermann Wehrmann, Gliickstadt.

Die Gluckstådter Storfischer verlieBen bei Hochwasser den Hafen, fischten sowohl tagsiiber als auch nachts, indem sie die ausgelegten Netze mit dem Ebbstrom elbabwårts bis Brokdorf treiben liessen. Bei Einsetzen der Flut konnte
man dann noch eine zweite Drift elbaufwarts machen. Die Pumpet zeigten dabei die Lage des Netzes im Wasser an. Aufmerksam mussten die Schwimmer
beobachtet werden. Das Abtauchen der Pumpet konnte einen Hooker (Festhaken an Faschinenpfahlen) oder auch einen Stiiter (Verfangen des Stormauls in
den Maschen) sein. Verschwanden mehrere Pumpet gleichzeitig und stiegen
sogar Blasen auf, bedeutete dies, dass sich ein Stor in den Masehen verfangen
hatte und durch Entleeren der Schwimmblase versuchte, sich nach unten hin zu
befreien. Die Fiseher ruderten mit ihrer Jolle an die betreffende Stelle und nah36

men das Netz an Bord. Der Fisch wurde mit einem Krummhaken dicht an das
Boot herangeholt. Die Fiseher mussten den um sich schlagenden Fisch aus den
Masehen des Netzes befreien. Wenn es sich um kleinere Exemplare handel-te,
wurden diese mit vereinten Kraften ins Boot gehievt. Grossen Storeri wurde ein
Seil (Logeltauy durch Maul und Kiemen gezogen und der Fisch langsseits geholt. Vielfach wurde auch noch ein Tau um den Schwanz gelegt, damit der Stor
das Boot nicht in seiner Fahrt behindem konnte. Dann fuhr man behutsam mit
der Beute Richtung Heimathafen. Man versuchte, die Aufregung fur das Tier
so gering wie moglich zu halten, um zu vermeiden, dass der kostbare Rogen
vorher abgelassen wurde.
Beim Storfang hatte jeder Fischer einen Knecht an Bord. Der Knecht ruderte
mit dem Kahn, an dem das andere Ende des Netzes befestigt war, langsam gegen Strom und hielt auf diese Weise das Netz in der richtigen Lage. Die Knechte wohnten meist im gleichen Ort wie der Fiseher. Sie gingen nach Beendigung
der Fischsaison im Juli als Tagelohuer zu den Bauem und halfen im Herbst und
Winter beim Grabenkleien.

"Aber was thut doch die Begierde zum Gelde nicht"
"Erstlich gibt uns die Elbe den Stor und das unterweilen so reichlich, dass man
dem hochsten GOIT nicht genug dafiir dancken kan. Es ist der Stor einer mit
von den grojJten Fisehen. Wie denn anno 1661 einer zu Hamburg angebracht,
derfur 20 Thaier verkaufft worden, davon der Kopff 128 Pfund gewogen und
das Fett von der einen Seiten 58 Pfund. Da es also fast eine Sunde, wenn man
dieselbe nocb gant: klein fanget und zu Marckt bringt. Dariiber denn die
Obrigkeit wol halten måchte und verordnen, dass die Stor, Lachs und Butte
nicht so klein sollten gefangen und verkaufft werden. Man wilja GOIT und der
Natur keine Zeit lassen. Aber was thut doch die Begierde zum Gelde nicht. "
Diese, was den Fang zu junger und kleiner Fische angeht, sehr aktuell wirkenden Ermahnungen stammen von dem Altonaer Pastor Petrus Hesselius (eigentlich: Peter Hessel, 1639-1677) und sind eine der ersten gedruckten Quellen tiber
die Storfischerei auf der Niederelbe. Die Anfånge des organisierten Storfangs
auf der Elbe kormen nach den wenigen vorliegenden Quellen auf das spåte 17.
Jahrhundert datiert werden. Einiges deutet darauf hin, dass auf der Elbe mit
dem Storfang begonnen wurde und die Eiderfischer diesen dann fur ihr Stromrevier tibemommen haben. Storfischer hat es im 19. Jahrhundert an der Eider
von Tonning bis hinauf nach Rendsburg gegeben. Zunachst wurde der Star lediglich wegen seines Fleisches gefangen. Dieses wurde gekocht oder gebraten.
Seit 1840 ging man auch zum Råuchern des Storfleisches tiber. Den aus dem
Rogen der weiblichen Fische gewonnenen Kaviar lemte man erst spater kennen
und schatzen. In der ersten Hålfte des 19. Jahrhunderts verwendete man den
Storrogen nur als KOder fur die Aalfischerei.
Seit ca. 1870 berichten die Quellen tibereinstimmend von einer sehr lohnenden
Storfischerei auf der Elbe. Vereinzelt wurden Tiere von 380 Pfund Lebendgewicht und einem Rogengehalt von 80 bis 100 Pfund gefangen. Das Durchschnittsgewicht eines Stors lag etwa bei 150 Pfund. Der Hohepunkt der Stor37

St årenjollen vor der Siidermole des Glilckstddter Aussenhafens. Repro: H. Kaufholz; Gliickstadt.

fischerei lag in der zweiten Hålfte des 19. Jahrhunderts. Nach den wenigen
schriftlichen Quellen mtissen die 1870er Jahre besonders ertragreich gewesen
sein. 1872 wurden in holsteinischen Niederelbehafen knapp 1800 Store angelandet, obwohl gerade diese Fangsaison durch Umwelteinfltisse, namlich eine
durch Uberschwemmungen in Bohrnen hervorgerufene starke Trtibung des
Elbwassers, deutlich beeintrachtigt war. Diese Trtibungen ftihrten vortibergehend zu einem volligen Verschwinden der Store wahrend ihrer Laichzeit und
zu entsprechenden Einnahmeausfållen der Fischer.
Pro Netz und Boot wurden in der Storfischerei zwei Mann benotigt, so dass
nach den Berechnungen des ehemaligen Gliickstadters Museumsleiters HansReimer Moller im Jahre 1878 im Bereich zwischen Kollmar und Gltickstadt
232 Fischer auf Storfang gegangen sind. 1m Durchschnitt wurden pro Boot 50
bis 60 Store in einer Saison gefangen, manche brachten es aber auch auf bis zu
100 Sttick. 1876 fing der Gluckstadter Storfischer Christian Kahl in einer Saison 128 Store - der grolite Fang, der jemals auf der Niederelbe erreicht wurde.
Derselbe Christian Kahl hatte am 18. Mai 1893 das seltene Gltick, wahrend
einer Tide drei Store zu fangen: zwei "Rogener" und einen "Milchner".
Um die Jahrhundertwende betrieben noch 70 Storfischer von Gltickstadt und
Umgebung aus den Storfang. Auch in dem kleinen Elb-Hafenort Kollmar hatte
die Storfischerei im 19. Jahrhundert eine gewisse Bedeutung. Bis 1880 gab es
hier ca 30 Fischerboote, die von April bis Juli auf Storfang gingen. In Kollmar
verarbeitete nur Jacob Lau, der zwei Boote besaB , seine Store selbst. Fischer
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Lau fing auch den schwersten Stor, der jemals in Kollmar angelandet wurde.
Dieser wog 397 Pfund, war 2,70 m lang und brachte 65 Pfund Kaviar.
Fiir das Niederelberevier liegen nur vereinzelte und ltickenhafte Statistiken tiber
die Storfischerei vor:

Tab. 1: Storfang au! der Niederelbe im 19. und 20. Jahrhundert
Jahr
1872
1873
1874
1878
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1919

Fische
1800
1830*
1249*
1670
2880
1994
1275
664
231
35
20

Ftir das Stromrevier der Eider liegen erst nach den Kriegsjahren 1848/50 einige
verstreute Nachrichten tiber den Umfang der Storfischerei vor. 1854 solI ein fur
die Fischer lohnendes Jahr gewesen sein, so dass einige der sechs in Stiderstapel
ansassigen Storfischer bis zu drei Boote bemannten und auf Storfang schickten.
Zu dieser Zeit waren die Boote teilweise nur mit einem Mann besetzt. Ein Fischer fing in diesem Jahr allein 110 Kaviarstore; die sogenannten Milchner beachtete man kaum, wenn sie sie nicht besonders gross waren.

Die Verarbeitung und Vermarktung von Storfleisch und Kaviar
Lohnte das Fangergebnis nicht den Transport zur nachsten Bahnstation, so
wurden die lebenden Store bis zum nachsten Versandzeitpunkt im Heimathafen
der Fischer an Faschinenpfahle gettidert. Dies war derzeit die einzige Frischhaltemoglichkeit fiir das leicht verderbliche Storfleisch, da es noch keine ktinstliehen Kuhlmoglichkeiten gab. 1m Gluckstådter Hafen lag ein FloB, an dem die
lebenden Store festgemacht wurden. Von Gltickstadt aus wurden die Store jeden Morgen mit der Eisenbahn nach Hamburg transportiert. Mit der Hamburger
Firma Kuhnerts Sohne am Rodingsmarkt hatten einige Gltickstadter Storfischer
mehrjåhrig geltende Venråge tiber die Abnahme der Store geschlossen. Die auf
der Elbe in der Nåhe Hamburgs gefangenen Store schleppte man ans Boot angebunden nach Hamburg, wo die Fische lebend ankommen mussten. Dort wurden sie an ansåssige Aufkåufer verkauft. 1856 richtete der jtidische Kaufmann
Pinkus in Friedrichstadt eine zentrale Ankaufstelle fur Store und einen Versandhandel fur geranchertes Storfleisch ein, Dieses Geschaft bestand aber nur
kurze Zeit.
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"Lobende Anerkennung" fiir den Storfischer Claus Pehrs aus Gliickstadt. Der handschriftliche
Text der Urkunde lautet: "Dem Storfischer c. Pehrs in Gliickstadt, welcher seit einer Reihe VOIl
Jahren durch seine Thåtigkeit in Be ziehung auf die Stiirfischerei und durcli einen vorzilglich
zubereiteten Caviar sicli ausgezeichnet hat, wird auf meinen Yorschlag als Belohnung seines
FleijJes die VOIl dem Kåniglichen Oberpråsidium fiir Schleswig-Holstein bewilligte Priimie eines
grojJerell silbemen Bechers hiermit zuertheilt.
Fischerei-Museum, Schlofl Gottorf, Schleswig, 2. Janr. 1868
Der Konigliche Fischerei-Director
W. Meins"
Alis: W. Oesau, Gliickstadts Heringslogger unter Segel.
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Fiir die vor art zu verarbeitenden Store galt, dass die Fische im Heimathafen
aus dem Wasser geholt, auf ein Gertist aufgeslippt, durch einen Schlag auf den
Kopf getotet und an art und Stelle geschlachtet wurden. Durch einen Schnitt
in den Bauch des Fisches wurde der Rogen mit grosser Achtsamkeit entnommen um dann rasch zu Kaviar verarbeitet zu werden. Das heiGt, der Rogen wurde auf ein Sieb gegeben, hier vom Laichschleim getrennt, dann mit viel Salz
konserviert und in lO-Liter-Kruken oder kleine Hisser zu 25 Pfund gefUllt und
dann zur nachstgelegenen Bahnstation transportiert. Von hier aus erfolgte der
Bahnversand nach Hamburg und in andere deutsche Grossstådte. Kaviar von
der Eider wurde im 19. Jahrhundert aulser nach Hamburg auch nach Kopenhagen verschickt. Der Storkaviar war grob und kornig und nicht so sehr begehrt
wie russischer Kaviar. Die Kaviarstore wurden derzeit, unabhångig von ihrer
Grolie, mit 10 Mark Courant per Fisch bezahlt. Je nach GroGe erhielt man bis
zu 50 Pfund Kaviar von einem Fisch. Der schon erwåhnte Gluckstadter Storfischer Christian Kahl berichtete gegentiber Wanda Oesau von seinem groliren
gefangenen Stor, der gut 500 Pfund wog und 80 Pfund Kaviar brachte. Noch
im Sommer 1904 fing der ebenfalls in Gltickstadt ans åssige Storfischer Karl
Pehrs zusammen mit seinen Neffen Claus Pehrs einen fast 300 Pfund schweren
Stor, der 72 Pfund Rogen lieferte.
Nach Entnahme des Rogens wurden Kopf und Flossen vom Rumpf getrennt,
die Fische ausgeblutet und die Innereien heraus genommen iutliimpt), Zum
Råuchern zerschnitt man die Fische in Stticke; sie wurden von den Storfischern
selbst gerauchert und im art und den umliegenden Dorfern in Stticken von l
bis 2 Pfund verkauft. Die Raucherofen waren recht primitiv angefertigt und
wurden mit Holz, Torf und Spånen, insbesondere denen der Holzschuhmacher,
befeuert. Beim R åuchern der Fische musste man mit einem Yerlust von 35 %
des Lebendgewichtes rechnen.
Wenn die Fische im ganzen verschickt werden sollten, wurde der Rumpf des
Fisches zum Schutz gegen Transportschaden in Juteplanen eingenaht, Ein
mannlicher Stor erbrachte 18742 Taler, ein weiblicher wegen des wertvollen
Rogens 8 Taler. 1m Jahre 1878 notierte der Gliickstadter Storfischer Carl Pehrs,
dass in jenem Jahr filr einen Rogener 36 Mark und fiir einen Milchner 12 Mark
gezahlt wurden. Geråuchertes Storfleisch brachte um 1850 15 bis 20 Pfennig
fur das Pfund. Yerkauft wurde das Fieisch der Eiderstore in den benachbarten
Stadten Tonning, Garding, Husum, Friedrichstadt und Rendsburg. Auch auf den
Jahrmårkten der Ktistenorte war geranchertes Storfleisch håufig zu finden. Erst
der deutliche Preisanstieg seit ca . 1880 lief Storfleisch von den Markten verschwinden. In den 1890er Jahren bezahlte ein Itzehoer Fischhåndler schon 190
Mark fur einen "Rogener". Rohes Storfleisch kostete l Mark pro Pfund und fur
l Pfund Rogen mussten 3 Mark bezahlt werden.

Der rasche Riickgang der Storbestande im 20. Jahrhundert
In den beiden letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts mtissen die Storbestande
in der Niederelbe dann rapide abgenommen haben. Schuld daran war nach Ansicht der Fischer die Zunahme der DampfSchifffahrt auf der Elbe, "die viel U1141

ruhe ins Wasser brachte" und die immer starker werdende Verunreinigung der
Elbe durch die schnell wachsende Industrie in Hamburg, Altona, Uetersen,
Elmshorn und Itzehoe. Wahrscheinlicher ist jedoch, das s es seit Jahrzehnten
durch die Verbesserung der Fangmethoden und den Fang wahrend der Laichzeit
eine starke Uberfischung des Stors gab, so dass es immer weniger laichreife

Der Storfischer Christian Kolli aus Gliickstadt. Repro: H. Kaufholz, Gliickstadt.

Fische und dement-sprechend weniger Jungfische gab. Dies wurde schon von
Zeitgenossen, wie dem Biologen Kurt Floericke, erkannt, der 1914 schrieb:
"Leider ist seine Abnahme bei uns infolge lange betriebener Uberfischerei eine
derart rasche, unaufhaltsame und allgemeine, dass man in sehr absehbarer Zeit
mit dem volligen Aussterben dieses wertvollen Nutzfisches in unseren Gewiissem zu rechnen haben wird,Jalls die bisher gescheiterten Ziichtungs-versuche
nicht schliefilich docli noch zu einem Erjolge fiihren. " Die dagegen von den
Fischem angeflihrten Umweltbeeintrachtigungen haben den Riickgang des
Stors sicher noch beschleunigt.
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1907 tingen die Fischer der Gliickstadter Fischereigenossenschaft nur noch 23
Store. 1908 stellte Richard Linde fest: "Der Stor, einst iiberaus zahlreich; ver-

schwindet immer mehr. Vor einem Mensehenalter wurden alljiihrlich an 6-8000
gefangen, jetzt kommen keine 700 ins Net:" 1909 wurden nur noch 54 Store in
der Niederelbe gefangen. 1915 waren es noch 35 Fische und 1919 noch 20. Der
letzte Stor wurde in Gllickstadt im Jahre 1921 angelandet. Åhnlich negativ verlief die Entwicklung der Storfischerei auch in den anderen Flussmundungsregionen der Nordsee. Seit Anfang der 20er Jahre gilt der Gemeinde Stor in
Deutschland als so gut wie ausgestorben. Intensive Fischerei, Flussregulierungen und die rasch zunehmende Gewåsserverschmutzung haben den grossen
Fisehen die natlirlichen Lebensgrundlagen in den Fllissen entzogen.

Die Stor-Brutanstalt in Gliickstadt
Schon Ende des 19. Jahrhunderts, als die Fange in norddeutschem Gewåssern
deutlich abnahmen, gab es Bemlihungen, die Bestande des Stors unter Mithilfe
des Menschen zu erhalten. Die in der Gliickstådter Fischereigenossenschaft zusammengeschlossenen Fischer waren einerseits bestrebt, die Vorausetzungen
fur eine weiterhin einigermassen lohnende Storfischerei zu schaffen, anderseits
aber daflir zu sorgen, dass die vorhandenen Bestande moglichst schonend befischt wlirden. So strebten die Fischer eine Verlangerung der erlaubten Fangzeit
iiber Mitte Juli hinaus und eine Ausdehnung des Fanggebietes elbaufwårts an,
legten sich aber gleichzeitig strenge Begrenzungen auf in Bezug auf die Mindestgrolle der Fische und der Netzmaschenweiten. In der Satzung des 1912 in
das Vereinsregister eingetragenen Fischereivereins Kri.ickau aus Elmshorn hieB
es zu den Aufgaben des Vereins unter anderem: [...l "Die Erhaltung des Fisch-

bestandes zu fordem. und zwar indem jedes Mitglied sicb verpflichtet: [...] b)
jeden gefangenen Stor, weleher nicht mindestens eine Lange von 1,25 m hat sofort wieder in Freiheit zu setzen; c) nur solche Netze fur den Storfang an-ruwenden, welehe in nassem Zustande eine Maschenweite von mindestens 16 cm
von Knoten zu Knoten. also einen Maschenumfang von 64 cm haben." 1890
wurde eine Polizeiverordnung erlassen, nach der die Storfischerei auf der Unterelbe oberhalb einer gedachten Linie von Bosch (bei St. Margarethen) bis
hinliber zur roten Bakentonne "P' am hannoverschen Ufer in der Zeit vom 16.
Juli bis 26. August verboten war. Auch wurde spater ein Mindestmass von 100
cm Lange fur Store festgesetzt, das dann in den 1920er Jahren durch eine neue
Polizeiverordnung fur Schleswig-Holstein und Hamburg auf 150 cm erhoht
wurde. Aber da war es fur die Storfischerei schon zu spat.
Der letzte Gluckstådter Storfischer wuBte sich zu erinnem, dass man bereits im
Jahre 1887 grosse Sorge um den Nachwuchs der Store hegte. Ein besonderes
Anliegen war den Elbfischern, die Storbestande durchklinstlicheBrutin einer
1896 durch die Storfischer Pehrs und Kahl eingerichteten sogenannten "StorBrut-anstalt" am Gllickstadter Binnenhafen wieder zu vermehren. Hierzu mussten reife "Rogener" gefangen und gehalten werden. Wurde dann ein "Milchner"
gefangen, strich man vorsichtig den Rogen aus dem aufgehångten Fisch heraus
und ting diesen in einem Tuch auf. Die Samen-fllissigkeit des "Milchners"
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wurde auf die gleiche Weise durch Herausstreichen gewonnen und iiber den
Rogen gegossen, so dass der Storlaich befruchtet wurde. Die Tiicher wurden
dann zugebunden und an eine Jolle gebunden ins Wasser gehangt, wo sie frei
vom Elbwasser umspiilt wurden. Drei Tage lang verblieb die Fischbrut im
Wasser, bewacht von einem Fischer, der sich auf dem Boot aufhielt.
Wenn die winzigen Fische geschliipft waren, noch mit der
Eihiille auf dem Riicken, wurden die Tiicher vorsichtig aufgebunden und die Jungstore in
die Elbe entlassen. Uber einige Jahre hinweg gelang es in
Gliickstadt ca. eineinhalb Millionen Jungstore auszubriiten.
Mit der lakonischen Berkung:
"Mehr weer dat ni. Sunst
weer nix vun de Brutanstalt to
sehn. " schloB Christian Kahl
gegeniiber Wanda Oesau seinen miindlichen Bericht iiber
die Gluckstadter Stor-Brutanstalt. Diesen Zucht-Bemiihungen war aber kein
dauerhafter Erfolg beschieden. Die Bestande gingen immer weiter zuriick.
Geriite und Dokumente der Storfischerei im Gliickstiidter Dethlefsen museum. Foto: H. Kal/jllO/Z. G/iie/.:stadt.

1909 wurden nur noch 54 Store von Gluckstådter Fischem gefangen. "Es hat
leider nicht gegliickt, laichreife Rogener zu fangen. " Nach 1918 ist in den
Quellen nichts mehr iiber die kunstliche Storzucht zu finden.
1m Zusammenhang mit diesen Zuchtbemiihungen setzte 1909 der Deutsche
Seefischereiverein zusammen mit den Aufsichtsbehorden eine Markierungsaktion in Gang. Gefangene Jungstore sollten vermessen, gewogen, mit einer Nummemmarke gekennzeichnet und registriert werden, ehe man sie wieder in der
Elbe aussetzte. Zu konkreteren Aufschliissen und Erkenntnissen wird diese Aktion in der spaten Phase des Niedergangs der Storfischerei wohl kaum beigetragen haben.
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Versuche zur Wiedereinbiirgerung des Stors in Norddeutschland
Im schleswig-holsteinischen Altmlihlendorf und in niedersåchsischen Zuchtschongebieten an der Oste, einem linkselbischen Nebenfluss, wurden schon in
den 50er Jahren Versuche gestartet, den ausgestorbenen Stor wieder anzusiedeln. Diese Bemlihungen scheiterten dadurch, dass zu den laichbereiten Weibchen zeitgleich keine Mannehen gefangen werden konnten.
Der Wiedereinblirgerung des Stors in deutschen Fllissen hat sich seit 1994 die
in Frankfurt!Main gegrilndete "Gesellschaft zur Rettung des Stors'' verschrieben. Dem Verein gehoren Wissenschaftler aus ganz Deutschland an, die gemeinsam mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen diesen Fisch hier wieder heimisch machen wollen. Da zum Start der Zucht mindestens sechs Store
gebraucht werden, baten die Wissenschaftler die Fischer um Hilfe. Sie setzten
eine Belohnung in Hohe von 10.000 DM fur die Beschaffung eines lebenden
Exemplars der so seltenen Art Acipenser sturio aus, von der 1995 in Deutschland nur noch ein Exemplar in einem Aquarium auf der lnsel Helgoland existierte. Die Stor-Retter gingen davon aus, dass bei den deutschen Fischern die
Kenntnis iiber diese Fischart långst verloren gegangen sei und verteilten aus
diesem Grunde Steckbriefe mit einer Abbildung des Fisches und dem Aufruf,
bei der Suche zu helfen. Denn schon viele gefangene Store wåren aus Unkenntnis von den Fischem als Abfall wieder iiber Bord geworfen worden, meinte der Kieler Meeresbiologe Prof. Harald Rosenthai gegenliber der Presse bei
der Vorstellung des Steckbriefes im Juni 1995. Er hatte es eigentlich besser
wissen mlissen. Denn genau ein Jahr zuvor war von der Elbe zum ersten Male
seit iiber 70 Jahren der Fang eines Størs gemeldet worden. Im Juni 1994 ging
dem Hamburger Elbfischer Eberhard Riibcke wieder ein Stor ins Netz. Zwischen Blankenese und Finkenwerder fing er mit seinem Kutter LUISE einen 66
cm langen und knapp l kg schweren jungen Stor, der von Riibcke wieder in der
Elbe ausgesetzt wurde.
Dieser Fang blieb allerdings die Ausnahme und die Bemlihungen der Fischereibiologen gehen weiter. Seit 1996 tummeln sich im Institut fur Gewåsserokologie und Binnenfischerei in Berlin 40 Jungstore, die aus Nordfrankreich stammen, wo es noch eine kleine freilebende Population gibt. Im Sommer 1998
wurden von diesen 40 Jungfischen 10 nach Bom auf dem DarB (MecklenburgVorpommem) umgesiedelt, um dort in der Aufzuchtanlage des "Landesamtes
fur Landwirtschaft und Fischerei" in ihrer Entwicklung beobachtet zu werden.
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DUYFKEN og det eventyrlige
land. Historien om et australsk
kopiskib
AfInga B. Thomas
Jagten på det eventyrlige land
Holland, der blev styret af foretagsomme købmænd efter devisen, hvad der var
godt for dem var godt for Holland , førte efter 1579 en ekspansiv udenrigspolitik, og hollandske skibe var at finde i hele 0stersøsområdet. Med et godt økonomisk fundament fra den succesrige handel i dette område søgte skibe fra Holland ud i hele verden. Efter at portugisernes monopol på sejlands rundt Kap det
gode Håb blev brudt i 1596, anløb de første hollandske skibe Indonesien i jagten på gode handelsvarer, der kunne omsættes med stor fortjeneste i Europa.

...

Det lille skib DUYFKEN måler: Længde overalt 24 meter, bredde 5,6 meter og har en dybgang
på 2,4 meter. Rigningen består af tre master og bovspryd. Råsejl og topråsejl på for- og stormast, latinersejl på mesanmasten.
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De havde så stort held med deres handelsvirksomhed i Indonesien, at der i 1602
blev oprettet et forenet Hollandsk Ostindisk handelskompagni. I begyndelsen
stræbte kompagniet ikke efter at erhverve land, men blot at vinde kontrol med
handlen mellem Indonesien og Europa.
Ombord på det lille, kravelbyggede skib DUYFKEN
drog kaptain Willem Janszoon ud fra Holland i begyndelsen af l600-tallet
med kurs mod Indonesien krydderiernes ørige. Han
var sendt af sted for Det
Hollandske Ostindiske handelskompagni med ordre
om at hjembringe krydderier og om muligt opdage
nye steder af handelsinteresse.

Kort over Indonesien og Australien med angivelse af steder, der
er relevante i forhold til DUYF·
KENs historie.

Tumale.

INDONESIEN

\ NEW
( GUINEA
rerres Strmdet
·Capo York
Carpontarlø Bugton

• Capo Koør-woor

AUSTRALIEN

e Porlh
e Fromantl a

Tasmanieri

I søgen efter "det eventyrlige land af guld" sejlede Janszoon øst om New Guinea gennem Torresstrædet og fik "nyt" land i sigte. Han gjorde landgang ved
Cape York - Penninsula, den nordligste del af Queensland, Australien. Men
landet, han havde opdaget, var ikke det eventyrlige land af guld - tværtimod.
Det var en ubarmhjertig og barsk ørken, hvor alt var visnet op i den brændende
sol. Den eneste sparsomme vegetationen bestod af mærkelige tjørnede og forkrøblede træer, tilsyneladende uden spiselige frugter. Menneskene var nøgne
og blev opfattet som et uvenligt og beskidt folk, der kun fortjente hollændernes
dybeste medlidenhed. Efter et kort ophold forlod Janszoon Cape York uden at
have forsøgt at etablere handelsforbindelser eller at hjemtage indfødte! På
tilbagevejen sejlede Janszoon langs kysten syd-vestover, hvor han kortlagde ca.
100 km. af Australiens nordlige kystlinie ned gennem Carpentaria Bugt. Da han
nåede til en landtange, uden at landet forandrede sig til noget mere imødekommende, havde han fået nok. I bedste europæiske stil navngav han landtangen
Cape Keer-weer, hvilket betyder vend om! Hele turen til det nye land havde
været en stor handelsfiasko.
Når turen alligevel har efterladt sig spor, skyldes det , at Janszoons kort over den
nordlige kystline af Australien er det første, kendte europæiske kort af det nye

48

land. Kortet blev, som andre kort fra samtiden, behandlet med dyb fortrolighed
for at beskytte handelsmonopolet i Fjernøsten.
Hollænderne var ikke ene om drømmen om at opdage det eventyrlige land på
den sydlige halvkugle. Også andre europæiske skibe, især fra Portugal og Spanien, har i opdagelsernes århundreder sejlet i farvandene omkring Australien.
Mange navne på land- og havområder vidner den dag i dag om europæernes
rejser hertil og trang til at navngive deres opdagelser. Torres-strædet er f.eks.
navngivet efter spanieren Luiz Vazda Torres. Hans optegnelser fra en rejse til
den nordlige del af Australien, også i begyndelsen af 1600-tallet, blev som
Janszoons kort hemmeligholdt. Først da hans dagbog i 1762 dukkede op, blev
det almindelig kendt, at Australien ikke var landfast med New Guinea som
ellers antaget. En kolonisering af Australien kan i l600-tallet ikke have virket
attraktiv, da landet forekom europæerne ufrugtbart og ressourcefattigt. De indfødte blev opfattet som et af de mest elendige folk på jorden - en opfattelse som
også den første kendte Pom (australsk slang for nyankomne englændere), boucanieren William Dampier delte. Det var først, da den berømte engelske kaptain
James Cook i 1770 efter en videnskabelig rejse ombord på ENDEAVOUR
opdagede den mere frugtbare og imødekommende østkyst af Australien, at europæernes opfattelse af dette store land blev mere differentieret. Kaptain Cook
udråbte på vegne af den engelske krone det nyopdagede område for tilhørende
England. I samme område, omkring det nuværende Sydney, blev den første britiske koloni etableret i 1789.

Genopstandelsen
Historien om DUYFKEN er igen aktuel, knapt 400 år efter det lille skibs rejse
til Australien, da en kopi af netop dette 1600-tals fartøj i år er blevet søsat i
Fremantle, Vestaustralien. Rekonstruktionsprojektet af DUYFKEN tog sin begyndelse kort efter, at replicaskibet ENDEAVOUR blev søsat i slutningen af
1993. Ved genskabelsen af dette berømte l700-tals skib, sejlet af den legendariske kaptain Cook, blev det klart, at det ikke kun var det færdige skib - det
endelige resultat, men selve skabelsesprocessen, der var spændende! Bygningen af skibet havde, i de 7 år det stod på, haft en anselig bevågenhed fra et stort
og interesseret publikum. En opmærksomhed, der kulminerede ved søsætningen, hvor ikke færre end 70.000 mennesker i spænding og med tilbageholdt
åndedrag var tilskuere. Det var derfor ikke vanskeligt at rejse fondsmidler,
offentlige som private, til at finansiere endnu et rekonstruktionsprojekt. Initiativgruppen bag kopiskibet DUYFKEN bestod af 3 entusiastiske mænd: Cornelis
De Heer - pensioneret akademiker med interesse for Hollands historie, Michael
Young - autodidakt historiker og James Henderson - tidligere journalist. Efter
en god middag hos Cornelis De Heer oprettede de i februar 1994 "Duyfken
1606 Replica Foundation", som herefter havde hovedansvaret for projektets
gennemførelse. De skulle nu ud og rejse 3,7 million australske dollars for at
realisere drømmen om at bygge en autentisk kopi af DUYFKEN. De første $
500.000 gav The State Government som igangsættende støtte. Bolden rullede
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videre efter et legat på $ 250.000 fra det Vestaustralske Lotteri. En indonesisk
rigmand, Julius Tahija, forærede tømmer, sejl og takkelage til projektet. Herudover kom der forskellige tilskud fra en række af de lokale virksomheder samt
entreindtægter og souvenirsalg i løbet af byggeriet.
Ideen bag DUYFKEN-projektet var at genskabe skibet så autentisk som muligt
med originale materialer og ved troværdige 1600-tals håndværksmetoder og teknik og dermed rekonstruere skibets oprindelige udseende, form og sejlegenskaber. Det første rigtigt store problem i den autentiske genskabelse af DUYFKEN var, at skibet ingen spor har efterladt sig; hverken i form af vrag, tegning
eller model! Da det først senere blev mere almindeligt at benytte konstruktionstegninger, er det ikke overraskende, at der ingen samtidig tegning findes over
skibet. Så det kildemateriale, der danner baggrund for rekonstruktionen, er en
gennemgang af tidlige 1600-tals skibsjournaler og logbøger fra Det Hollandsk
Ostindiske handelskompagni. Under gennemgangen af disse dukkede en miniatureskitse op, som en matros har tegnet. Skitsen forestiller en samling af
hollandske skibe ved Mauritius, heriblandt DUYFKEN. Foruden skibsjournaler blev der indsamlet dataoplysninger om kendte 1600-tals skibsvrag der
formodes at have lignet DUYFKEN. Der blev foretaget studier af maritime
skibs billeder fra samme periode, og udfra alle disse oplysninger blev der foretaget computeranalyser af skrogformer, hvilke dannede grundlaget for rekonstruktionen af DUYFKEN.
En broget forsamling af folk blev tilknyttet projektet lige fra dynamiske forretningsfolk, en række forskellige håndværkere og søfolk, diverse akademikere til
talrige frivillige med vidt forskellige specialer, lige fra at kunne svinge en hammer til at kunne skrive lyriske ballader.
Den skotske skibstømrer, Bill Leonard, blev valgt som ledende håndværker for
projektet. Efter 7 års tilknytning ved projektet omkring ENDEAVOUR havde
han og flere andre håndværkere samlet en del erfaring i "kopiskibsfaget" som
kunne genbruges og videreudvikles ved genopførelsen af DUYFKEN.
Rekonstruktionen af den hurtigt sejlende kravelbyggede DUYFKEN fandt sted
uden for Det Maritirnhistoriske Museum i Fremantle. Her blev opsat et midlertidigt arbejdstelt, som de næste to år fungerede som værft. For at skabe en stemning af og en illusion om, at man befandt sig på et værft i en hollandsk by for
400 år siden, var alle teltets vægge udsmykket med store malede dekorationer.
De tidligste kravelbyggede skibe i Holland kendes fra omkring 1460. De blev
bygget ud fra samme skalprincip som vikingeskibe med en udefra-ind teknik.
Fremgangsmåden er, at der først bygges en plankeskaI, skibets ydreklædning,
hvortil spanter og knæ bagefter tilpasses. Plankerne holdes indbyrdes på plads
af små klodser, indtil spanter og knæ er monterede. Kølen til DUYFKEN blev
lagt den ll. januar 1997, og skroget begyndte at tage form ved den traditionelle
plankeskaIs teknik. Tømmeret blev formet over åben ild og derefter på øjemål
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I arbejdsteltet udenfor det Maritimhistoriske Museum i Fremantl e blev
kopiskibet af den lille kravelbyggede DUYFKEN genskabt efter den
traditionelle udefra-ind teknik, men ved hjælp afmoderne værktøj .

monteret. Formbøjning over åben ild voldte de tre første måneder mange vanskeligheder for DUYFKENs skibstømrere, men opnåelse af færdigheden var
et spørgsmål om "learning by doing".
Egetræ til skroget blev importeret fra Letland, mens dækket blev bygget af portugisisk fyrretræ, fældet i Australien. Det tog to år at bygge kopien af DUYFKEN. Skibet blev søsat den 24. januar 1999 i Fremantle, og prisen blev $ 3,7
millioner; og 27 mennesker investerede mere end 61.000 arbejdstimer. Der blev
derfor ingen chancer taget ved søsætningen; DUYFKEN blev forsigtigt løftet
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op i en "vugge" af gjorder og forsigtigt sat ned i vandet. Den fik ikke lov til at
løbe af stablen, som ellers ville havde været en mere historisk korrekt fremgangsmåde!
I april blev skibet færdigrigget. Hensigten med kopiskibet er, at det skal fungere
som udstillingsskib i forskellige australske havne i et år. Derefter er planen, at
DUYFKEN skal gentage samme rejse som det originale skib fra Holland rundt
om Afrika til Indonesien for at genopdage Cape York og Carpentaria Bugt næsten 400 år efter Willam Janszoons rejse. Når denne genopstandelse er vel overstået, skal DUYFKEN være ambassadørskib for venskabsforbindelser mellem
Australien og Indonesien.
Man må håbe, at kopien af DUYFKEN får en længere og bedre skæbne end det
originale skib, der, efter at havde sejlet som armeret rekognoscerings- og handelsskib for Det Hollandsk Ostindiske handelskompagni i 13 år, blev slæbt på
land ved Øen Temate til en overhaling. Skibet var da i så dårlig stand, at det
blev kondemneret kort tid efter rejsen til Australien. I dag findes der ikke så
meget som en lille bitte splint tilbage af det oprindelige fartøj, der ikke særligt
glorværdigt endte sine dage som et råddent skibsvrag ud for den indonesiske
kyst.

Donald DUYFKEN
Det er ikke kun i Australien, der bygges kopiskibe, men også lande som især
U.S.A. og Holland har bygget adskillige. Der er en række fælles træk ved mange af de skibe, der vælges som forbillede for en replica. Det er ofte skibe, der
har haft en enestående skæbne, foretaget en helt unik rejse, været ude på en særlig ekspedition, der har skrevet sig ind i historien eller er blevet berømte i
eftertiden på en eller anden vis. Det er skibe, som tillægges en symbolværdi, der
er noget mere og andet end skibet i sig selv. Det er fartøjer, der i vor tid og med
vores historiesyn opfattes som legendariske og som ved deres genopstandelse
kommer til at besidde stor udsagnskraft for vores forestilling om, hvordan fortidens skibe og søfart var. Det er derfor vigtigt at være bevidst om, hvilke skibe,
der danner forbillede for kopibygning eller som bevares, så det ikke bliver bestemte perioders unikke skibe, de ualmindelige, som kommer til at repræsentere
det almindelige.
DUYFKEN har skrevet sig ind i australsk historie, som det skib, hvorfra den
første lilIe kyststrækning af det store kontinent blev kortlagt, og DUYFKEN
besidder derfor en symbolværdi ud over selve skibet. Det betød derfor mindre
for at få iværksat projektet, at der ingen faktuelIe spor er tilbage af skibet. Under rekonstruktionen af DUYFKEN blev vigtigheden af, at byggeprocessen
skulle være så autentisk som muligt og at det færdige skib skulle være identisk
med det oprindelige skib, gentagende gange understreget. DUYFKEN måtte for
alt i verden ikke blive en Donald Duyfken i et Disneyland! Men bliver den ikke
netop gjort til en Donald Duyfken, når det påstås, at replicaen er en tro kopi af
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et skib, man ikke ved hvordan så ud? DUYFKEN er og bliver en replica af et
lille 1600-tals skib, sådan som man formodede, det så ud. DUYFKEN er et
showpiece for kopi-skibsbyningshåndværk, hvor det essentielle er rekonstruktioner af visse autentiske byggemetoder og -teknik, Derimod blev der i genskabelsen set stort på det autentiske ved andre aspekter. Sikkerhedsbestemmelser,
kommercielle og andre interesser har også spillet en dominerende rolle. Ved
søsætningen af DUYFKEN var det bestemt ikke de autentiske interesser, der
blev prioriteret. Umiddelbart før søsætningen blev skibet kørt gennem byen i
et mægtigt spektakulært optog, for derefter kærligt indsvøbt som en lille baby,
der skal vejes af sundhedsplejersken, at blive forsigtigt sat ned i vandet under
afspilning af en til lejligheden komponeret ballade. Af kommercielle hensyn er
kopi skibet hjemhørende i Fremantle, selvom det oprindelige skib aldrig har
været i nærheden af Vestaustralien.
I skibsbevaring og ved kopiskibe er fokus ofte rette mod at genskabe skibets
oprindelige ydre udseende fra vandlinien og op. Desværre går man tit på kompromis med bevaring og rekonstruktion af resten af skibet, som bliver udstyret
med alle mulige moderne faciliteter og bekvemmeligheder, hvilket ødelægger
det autentiske præg. DUYFKEN er et eksempel på et kopi skib, hvor man har

To års rekonstruktionsarbejde kulminerede søndag den 24. januar 1999. hvor DUYFKEN blev
søsat LIllder mægtig festivitas og med stor bevågenhed fra både publikum og presse. Fremantles
borgmester fik ved denne lejlighed overrakt en krukke med spåner fra DUYFKEN som symbol
på skibets hjemsted.
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fravalgt motor eller andre moderne faciliteter. Sejladsen fra Holland til Australien som for 400 år siden om bord på DUYFKEN kan blive spændende og
interessant samt mere autentisk end ENDEAVOUR-replicaens re-enactment af
kaptain Cooks rejse, da ENDEAVOUR er udstyret med alle moderne bekvemmeligheder.
Kopiskibe, er ofte spændende projekter, hvor der bliver lagt mange kræfter i at
rekonstruere arbejdsprocesser så autentisk som muligt for dermed opbygge en
større viden om arbejdsteknik og metoder fra tidligere tider. Sådanne kopiprojekter i forening med skibsbevaring er med til at muliggøre bevaring og formidling af skibsbygningstraditioner, skibstyper og deres sejlegenskaber samt
genoplive gamle håndværksfag og belyse sider af søfarten, som ikke længere
eksisterer. Kopiskibe kan være et åndeligt anker i en tid med konstante og store
forandringer, trods det at de ikke besidder samme aura af autenticitet, som de
gamle, originale skibe.

Når DUYFKEN er færdig rigget. skal den blandt andet sejle samme tur som det oprindelige skib
gjorde for snart 400 år siden.
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Et vågent øje i Storebælt
Af Ole Mortensøn
På Nordlangeland - nærmere bestemt oppe på Hov - boede i begyndelsen af dette århundrede en bondemand, som havde saltvand i blodet og omløb i hovedet.
Han hed Rasmus Nielsen og var født den 10. oktober 1897. Det med søen havde
han fra faderen Frederik Jensen Nielsen født i 1861. Som 16-årig kom Frederik
ud at sejle. Først med danske småskibe siden med større sejlskibe danske, svenske, engelske og tyske.
Beboerne på Hov var langtfra uvante med at sejle. Folk på Hov levede i 1800tallet mest af søfart - landbrug kom i anden række. De unge mænd gik til søs,
kom viden om og hjembragte souvenirs fra det fremmede. Kobberlustre og
Staffordshirefajancer fra England, konkylier fra Vestindien, kinesisk porcelæn
o.s.v. De fleste unge søfolk vendte hjem, blev gift og købte sig en dæksbåd eller
lille jagt, som de drev fragtfart med. Der fandtes ingen havneanlæg, men på
østkysten ved Mabækken var en god ankerplads med dybt vand tæt ind til kysten. Her havde de små fartøjer deres havn og her blev de trukket på land om
vinteren. Fra Hov var der overfart til Nyborg og Korsør og til Skælskør via
Omø og Agersø. Under englænderkrigene havde der været forskellige skærmydsler ved Hov, hvorfra bådene overførte post og soldater. Da Lohals fik havn
i 1862 flyttede fartøjerne derhen og Lohals udviklede sig til en lille skipperby,
hjemsted for en flåde af småskibe - jagter, galeaser og skonnerter.
Frederik Jensen Nielsen vendte hjem i l 890erne og giftede sig til en lille landejendom på 17 tdr. land. Efter bryllupet fortsatte han med at sejle. Det blev kun
til et barn - Rasmus.
Hvorfor Rasmus ikke valgte søen som sin far melder historien ikke noget om,
men i alt fald arvede sønnen faderens interesse for og kærlighed til skibe og
hav. Fra hjemmet og en nærliggende bakke holdt han en menneskealder øje
med skibsfarten i Storebælt og han lavede notater og tegnede noget af det han
så. Især tre ting interesserede ham: søulykker og havari, hvilket sandsynligvis
skyldtes at faderen var bådfører i det lokale bjergelav, krigsskibe såvel de danske som de udenlandske, samt handelsskibe, især sejlskibe. I hans efterladte papirer befinder sig en række scrapbøger, hæfter og tegnebøger. Bortset fra at disse hæfter røber hans gode evner for at tegne og skrive, så indeholder de nogle
nøjagtige observationer af flådeaktivitet i Storebælt før og under første verdenskrig, som sømilitært er interessante.
Om sine flådeiagttagelser skrev Rasmus Nielsen: "Fra min tidligste Barndom
har Begivenheder der fandt Sted paa Søen haft min største Interesse. At vi bor
paa en Spids omflydt af Havet til tre Sider og med Udsigt over Farvandet fra
Romsø til Lollands Staalgrunde har vel nok gjort sit, men ogsaa den megen
Tale om Begivenheder, der fandt Sted paa Søen i mange Tilfælde i Tilknytning
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til Storpolitik og den megen Færden af Sømænd i mit Hjem har sin Andel i at
Interessen for Marinebegivenheder blev tidlig vakt hos mig"(l).

Krigsskibe i Bæltet
Om sine første oplevelser med flådeenheder i Storebælt beretter Rasmus Nielsen: "En Sommerdag hørtes dumpe Drøn fra Havet. Paa mit Spørgsmaal om
hvad det var, svaredes der at det var Ingolf, der saluterede den franske Præsident, der netop passerede paa Vej til et Østersøbesøg. Kort efter passerede 2
eller maaske flere Skibe vor Synskreds paa Vej mod Syd; medens Skruedampskonnerten, som den dengang benævntes, Ingolfmanøvrerede i 0sterrenden...
Fra disse Aar, Begyndelsen af det tyvende Aarhundrede, mindes jeg ogsaa at
Kystforsvarsskibet eller som det dengang benævntes Panserbatteriet SkjoLd
nogle somre havde Station ved Lohals, hvor Chefen Zacharie havde sin Kone
boende som Badegæst, og afholdt Skarpskydningsmanøvrer paa Housand".
I de følgende år skortede det ikke på bemærkelsesværdige flådepassager. I dagene den 17. til 19. oktober 1904 så drengen Rasmus en del af den russiske
Østersøflåde passere. Seks skibe i avantgarden ankrede for natten ud for Mabækken, mens den øvrige del af flåden ankrede langs kysten længere sydpå.
Østersøfl åden afsejlede til Stillehavet for at føre krig mod japanerne - men
flåden blev som bekendt slået af japanerne i Tushima-Strædet den 28.maj 1905.
To mindre russiske flådestyrker til støtte for hovedflåden passerede den 20.
november 1904 og den 20. februar 1905 igennem Storebælt. Et år passerede en
engelsk storflåde Storebælt. Den havde aflagt besøg i København og var på vej
hjem fra et Østersøbesøg. Flåden, som Rasmus stående ved østerstranden så
sejle forbi, bestod bl.a. af slagskibene RusseL og Dunean, som var blandt den
tids stærkeste skibe. Der var meget skibstrafik i Bæltet den dag og alle skibe der
mødte eskadren, blandt andet en dansk råsejlskonnert tonede flag, undtagen et
eneste fartøj, som Rasmus far erklærede var tysk efter bygningen at dømme.
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Under Marokkoaffæren i 1909 var stærke dele af den tyske højsøflåde i flere
dage placeret i Storebælt. "Tydeligt husker jeg en Eskadre, der bestod af 6 Slagskibe af Deutschland Klassen, let kendelige paa deres høje Rejsninger, de 3
Skorstene og den vældige Kran udfor den mellemste af disse; desuden bestod
Eskadren af 2 Panserkrydsere af Scharnhorst Typen og 1 af von der Tann Typen. Disse 9 Skibe kom hver Formiddag fra Østersøen, sejlede ned paa Højde
med Sprogø, hvor de blev liggende til henimod Aften, da de atter gled mod
Syd. Torpedobaade, Jagere og andre mindre Marinefartøjer laa spredt omkring
i Farvandet. Af danske Orlogsfartøjer saas kun en enkelt lille Torpedobaad af
Hvalrossen Typen, der en Dag med luvende Kuling fra Nordøst gik Nordpaa.
For at støtte Skibet i den stærke Søgang førte den et lille spidst Stormsejl, men
saasnart den fik Tyskerne i Sigte bjærgedes Sejlet. Antagelig har Chefen ikke
vilde været til Grin for Tyskerne".
Krigsfaren drev over i 1909, men den spændte situation mellem stormagterne
i Europa fortsatte og vigtigheden af passagen gennem Storebælt til Østersøen
fik jævnligt de store flådernagter til at spille med musklerne. Således kom hvert
år engelske krydsereskadrer ofte sammensat af nybyggede slagkrydsere til
Østersøen via Storebælt. I 1912 kom endda en større eskadre bestående af en
slagkrydser af Invincible typen og 5 panserkrydsere af Antrius typen. Den tyske
højsøflåde og mindre tyske flådeeskadrer passerede hver måned Storebælt. Også U.S.A. sendte en eskadre til Østersøen, Den bestod af 4 Dreadnougth-slagskibe, som havde nogle karakteristiske gittermaster. En fransk krydser Conde
passerede med præsident Poincare ombord. De russiske tab efter krigen med Japan havde reduceret den russiske østersøflåde, men af og til sås enheder fra
Østersøflåden til ankers i Bæltet, bl.a. en af Admiral Makarof typen ved
Knudshoved og en af Gromobay typen i Mabækken. 11913 blev en hel eskadre
sendt afsted til Frankrig. Rasmus skriver: "En Formiddag kom de dampende
Sydfra og dukkede en efter en frem fra Skoven, der for os dækker Udsigten
mod Syd. Først Andrei Penvosnenny og Imperator Pawel Penvy med Gittermaster som Amerikanerne. Store Skibe paa 17700 Tons. Saa den underligt sammenbidte Krydser Rurik, der førte Admiralitetsflaget, ledsaget af Veteranerne
Cezarawitch 12000 Tons, Slava samme Type, Gromobay og mange flere. Men
selv jeg som ikke er marinekyndig kunde se at Flaaden i Modsætning til engelske og tyske Eskadrer, var sammensat af uensartede Skibe og næppe meget
værd i Kamp. En Undtagelse herfra dannede dog en med Eskadren følgende
Torpedojagerflotille, der passerede her en tidlig Morgen. Den bestod af store
ensartede krydserlignende Baade". Den danske flådes nybyggede torpedobåde,
det nye mineskib Lossen, undervandsbåde af Havfruen-typen og de første flyverbåde eller vandflyvere, Maagerne kaldet, sås også fra Langelands nordspids
i 1913.

Optakt til krig
I sommeren 1914 kulminerede stormagternes demonstration af sømagt.
Tyskerne havde næsten dagligt flotiller i Storebælt - enten jagere eller krydsere
eller kampskibe af Kaiser og Westphalen klassen. Sidst i juni 1914 kom en
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engelsk eskadre af "superdreadnougths" ledsaget af 4 lette krydsere af Townklassen gennem Bæltet. De var på vej til flådebesøg i løvens hule, Kiel. På samme tid passerede en anden engelsk eskadre bestående af slagkrydserne Lion,
Tiger, New Zealand og Indomitable - alle senere berømte under slaget ved Jylland - ledsaget af lette krydsere på vej til Østersøen, De efterfulgtes snart af det
franske slagskib La France med præsident Poincare ombord og søsterskibet
Jean Bart samt et antal lette krydsere. Den tyske højsøflåde var på besøg i Norge. Under indtryk af urolighederne i Østrig-Ungarn satte flådeeskadrene kursen
hjem. I Langelandsbæltet mødtes Poincares franske eskadre, som ilede hjem,
med den tyske kejseryacht Hohenzoliern, der med kejser Wilhelm ombord var
på vej hjem fra Norge til Kiel.
Efter skuddene i Sarajevo den 28. juni brød krigen løs i Europa. Danmark erklærede sig fra starten neutralt, men havde en prekær beliggenhed mellem de
krigsførende magter, med den gamle fjende, stormagten Tyskland syd for grænsen og sømagten England på den anden side af Vesterhavet. Heldigvis undgik
Danmark at blive krigsskueplads. Der blev ikke brug for de indkaldte sikringsstyrker og årsag til dette var bl.a. udviklingen i Storebælt, som var og blevet
militært brændpunkt. Tyskland erklærede Rusland og Frankrig krig og angreb
det neutrale Belgien, hvorefter England natten mellem den 4. og 5. august erklærede Tyskland krig. Den tyske gesandt i Danmark, grev Rantzau, fremsatte
den 5. det tyske ønske at "Danmark straks vil spærre Store Bælt effektivt ved
Miner mod begge krigsførende Parter". Såfremt dette ikke skete, formodedes
det at tyskerne selv udlagde minespærringen og dermed krænkede dansk neutralitet (2). Så ville krigen være uundgåelig. Den radikale regering besluttede især
på viceadmiral Kofoed-Hansens forslag straks at udlægge minespærringer, som
krævet af tyskerne. Spærringer blev udlagt den 6.august såvel i Storebælt mellem Halsskov og Knudshoved (366 miner) og mellem Vengeancegrund og
Agersø-Omø (126 miner) som i Lillebælt den 10. I Øresund udlagdes miner ved
Drogden allerede den 2.august. Den engelske regering blev orienteret om mineudlægningen og englænderne betragtede ikke mineudlægningen som en krigshandling vendt mod dem. Åbenbart var militære og politiske kredse i Europa
godt tilfreds med at Storebælt blev spærret for krigsførende landes krigsskibe.
De danske minespærringer ville jo ikke alene forhindre englænderne i at trænge
ind i Østersøen - men ville også hindre tyskerne i at foretage overraskelsesangreb ud gennem Kattegat. Takket være minespærringen klarede Danmark sig
fri af den verdenskrig, som i fem år hærgede Europa og kom til at koste millioner af menneskeliv.

Den tyske flåde
Den tyske flådestyrke i Østersøen var ved krigens udbrud ubetydelig, kun 3
krydsere, 4 torpedobåde og 3 mineskibe var færdigudrustede (3) . Den danske
minespærring var derfor klart i Tysklands interesse. Nu kunne den tyske flåde
koncentrere sig om Nordsøen. Rasmus på Nordlangeland var som andre unge
mænd stærkt optaget af at følge krigsbegivenhederne. I et hæfte har han omhyggeligt noteret sig de forskellige krigsførende landes flåder ved krigsudbrud58

det og tabene det følgende år. Tysklands flåde opgøres til 35 linieskibe, 8 ældre
kystforsvarsskibe, 15 panserkrydsere, 40 beskyttede krydsere, 4 ubeskyttede
krydsere, ca. 200 jagere og torpedobåde, ca. 35 undervandsbåde, 3 minebåde,
9 kanonbåde og 8 hjælpekrydsere. Det var formentlig fra aviserne at han fik oplysningerne. I august begyndte krigstabene. De står i kronologisk orden. For
Tyskland noterer han: 4.8 en torpedobåd synker ved Gedser, 5.8 Kåniginn
Louise skydes i sænk ud for Themsen, 9.8 Undervandsbåd U J5 skudt i sænk,
11.8 beskyttet krydser Augsburg skudt i sænk ved Libau, 13.8 jager støder på
mine og synker, 26.8 beskyttet krydser Magdeburg støder på en klippe og
sprænges o.s.v. Til hæftet findes også en række veludførte tegninger af udenlandske krigsskibe - formentlig skibe han har set og aftegnet efter eksisterende
billeder i aviser og tidsskrifter. Også den samlede danske flåde er noteret. Et
eksemplar af Marineforeningens julehæfte fra 1914 viser en anden kilde til hans
viden om flåden.

Storebæltseskadren
På Hov var man i betragtning af de store flådeaktiviteter i Bæltet forberedt på
det værste ved krigens udbrud. "Vi havde ventet en vældig Magtudfoldelse,
maaske Besættelse, men kun enkelte mindre Torpedobaade og Jagere sværmede
rundt i Bæltet og enkelte "Tauber" gik hen over os i Luften Nordpaa; ellers var
alt roligt, kun gik en Del større Dampere, der antagelig skulde have været ad
Kanalen Nordpaa".
Den 6. august om aftenen skete der noget "Minebaaden Hjælperen og 2 Torpedobaade af den nye Hvalrossen Klasse ligger i Retning af Pullerne, medens en
Eskadre paa 6 Skibe ses til Ankers ved Halsskov og Lovenem skimtes langt
borte øst for Sprogø". Den 7. august tidligt om morgenen afgik en af torpedobådene på patrulje mod syd og denne og de følgende dage blev den danske minespærring af Storebælt etableret. Nordlangelænderne observerede hvordan
eskadrens to artilleriskibe Olfert Fiseher og Skjold og krydseren Hejmdal indtog ankerpladser ved henholdsvis Halsskov Rev, Knudshoved og Omøsund.
mens en torpedobåd blev placeret ved Romsø nord for minespærringen og en
anden syd for spærringen midtvejs mellem Hov og Omø. En kanonbåd, som
regel en af Willemoes typen lå til ankers i Bæltet nord for Vengeancegrunden
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i retning syd for Korsør Skov og en anden kanonbåd foretog daglig patruljeture
sydpå i Bæltet til tyskernes minespærring ved Lolland. De tre ankerpladser var
i hele krigsperioden besatte med de artilleriskibe, der stod til rådighed.

Eskadrens opgaver
Den 5. august var den danske flåde blevet delt i to eskadrer. Første eskadre med
station i Sundet og anden eskadre med station i Storebælt. Anden eskadre talte
2 kystforsvarskibe, 1 krydser, 2 mineskibe, 6 torpedobåde, 2 kanonbåde, tenderen Kattegat, 3-4 lodsdampere og sommetider flere mindre fartøjer. I slutningen
af verdenskrigen var desuden 2 ubåde ved eskadren og et par vandflyvemaskiner med station ved Slipshavn.
Storebæltseskadrens opgave var forsvar af de udlagte minespærringer, imødegåelse af neutralitetskrænkelser, kontrol med den civile passerende trafik og
eftersøgning og tilintetgørelse af drivende og ilanddrevne miner, ikke mindst
til betryggelse af færgeruten Korsør-Nyborg (4). I Efterretninger for Søfarende
blev det allerede den 7. august 1914 bekendtgjort: "Der vil om Dagen være Passage for Handelsskibe gennem Minespærringerne under Vejledning af Lods"
(5). Eskadren kom aldrig i kamp, men tjenesten var ikke uden problemer. Det
var minerne som gav de fleste vanskeligheder. Minesprængning af skibe undgik
man ikke, miner rev sig løs og måtte neutraliseres bl.a. ved skydning. Om natten blev der afgivet lyssignaler til advarsel for skibe.
Den tyske minespærring i Langelandsbælt ud for Gulstav gav også problemer.
Minerne her rev sig løs og drev nordpå til fare for færgefarten mellem Spodsbjerg og Nakskov og Korsør-Nyborg. Styrmand Johannes Eskildsen var tjenestegørende som interimsfører på et mineeftersøgningsskib i 1917 og 1918 og
har beskrevet minejagten således: "Vi skulle tage minerne og desarmere dem
og jeg skal love for ombord hos os gik vi hårdt til den. Vi havde noget at lave
og vi tjente faktisk penge. Jeg tror vi fik 300 kr. for sådan en mine. Pengene
blev fordelt mellem bådmandskabet og udkiggen. På broen havde vi en mand
i hver side med en prismekikkert og så de bare en måge eller noget der lignede
en mine så råbte de: Der er en mine! Da jeg kom ombord der, kiggede jeg på
de fyre der. Det var sådan nogle underlige fyre. Det var fiskere ovre fra Langeland og fra Vestkysten. Hvordan pokker er det de står med lukkede øjne! sagde
jeg. De kan fandeme se bedre end du kan se, du kan tro de er vakse! Og det viste sig sgu også. Det var nogle dejlige folk. Det var folk der kunne se og det var
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folk der kunne klare en båd. Der var en dag jeg tjente 466 kr. Se de her tyske
miner kom drivende. De var cylinderformede med 5 stødhorn for oven. Vi plejede at gå i båden hen til dem og desarmere dem. De første miner der var, det
sådan at vi kunne komme hen til dem, og så var der et dæksel, så vi kunne få
dem op, løfte dem op og så desarmere dem. Kunne vi få blykablet op og klippet
over så var minen desarmeret. Men den dag - en oktoberdag i 1917- kom vi
nordfra og gik sydover. Vi fandt en mine og prøvede først at skyde på den. Den
lå og hoppede. Vi havde en gammel kanoner, der kom inde fra Orlogsværftet
og han kunne ikke se og vi andre ville ikke, selvom vi havde skudt den på 8-10
skud. Så gik vi i fartøjet og roede hen til minen, men den var fyldt med skaller,
fuldstændig dækket til. Stødhornene ligesådan. Det er den værste mine jeg har
set så tildækket og jeg måtte i vandet og prøvede jo at komme ned og få fat i
dækslet, for at få kablet ud, så jeg kunne klippe det over. Men det forstår sig,
det var vanskeligt med en hel del sø og koldt var vandet jo også. Jeg måtte flyde
med minen og samtidig passe på stødhornene. Jeg blev så udmattet at jeg måtte
tilbage, hvile på båden og påen igen anden gang. Det var ligeså mislykket. Det
var jo koldt som faen. Så sagde jeg nu skal det ske og så fik jeg fat midt på den
der hvor tændledningskablet går ud. Jeg kunne mærke kablet og holdt fast og
fulgte med minen op og ned i søen og måtte ned engang til inden jeg kunne
klippe og da begyndte det at flimre samtidig med at jeg klippede. Jeg var ved
at miste bevidstheden. Men det lykkedes. Nå, men den kom op, og det var på
Vengeancegrunden. Så kom vi længere sydpå og der var en tysk mine til. Det
var inde under Stålgrundene. Det gik godt med den. Så havde vi en mine til ved
Illebølle. Den gik også nogenlunde og så en inde bag ved Albuen. Så det blev
en stor skilling den dag".
I Storebælt blev 130 drivende miner uskadeliggjort under krigen, mens tallet af
uskadeliggjorte miner for hele landet under og efter krigen nåede op på ca.
10.000. De allerfleste miner drev på land, hovedparten på Vestkysten. Lodsning
gennem minefelterne var tvungen. Og ved de over 100.000 lodsninger forekom
der kun en minesprængning, hvor et skib blev sænket.

Eskadren observeret
Fra sin post på bakken nær sit hjem holdt Rasmus Nielsen et vågent øje med
Storebælteskadren og i en række daterede tegninger kan man følge enhederne
i eskadren og deres manøvrer. En episode han bemærkede var en decemberdag
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netop som snetykningen lettede. Mineskibet Lossen og tre torpedobåde kom
dampende nordfra. Lossen løb på siden af en tysk trawler, mens de danske torpedobåde afgav salut. Det var ligene af de tyske søfolk fra den minesprængte
armerede tyske trawler Binz; som blev overført til det tyske skib. En anden gang
sås den største mængde danske skibe, man i mange år havde set, liggende opankret ved Knudshoved til inspektion. Det var kystforsvarskibene Olfert Fischer og Herluf Trolle, krydserne Hejmdal, Geysir og Ingolf, torpedobådene
Hvalrossen, Delfinen og Sværdfisken, 3 ubåde af Ægir-typen. Minebåden Hjælperen og en torpedobåd af ældre type var vagtskibe ved Knudshoved og Romsø. Lossen lå ved Korsør. 1 kanonbåd ved Sjælland samt en torpedobåd af ældre
type ved Omøsund.
Rasmus Nielsen anfører følgende skibe som skiftedes til at udgøre enhederne
i Storebæltseskadren:
4 Kystforsvarskibe:
2 Krydsere:

4 Mineskibe:
3 Kanonbåde:
9 Torpedobådene:
Forskellige Ubåde
3 Specialskibe:

Olfert Fiseher, Peder Skram, HerlufTrolle, Skjold
Hejmdal og Geysir, mens Valkyrien og Ingolfkun kom
på besøg som skoleskibe.
Lossen, Hjælperen, Beskytteren og Minekran I
Willemoes, Marstrand. Krieger
Hvalrossen, Delfinen, Sværdfisken, Ormen, Makrelen,
lVordkaperen, HØjen, HavØrnen, Søbjørnen
Levenorn, Kattegat, Sleipnir.

I august 1917 rejste Rasmus Nielsen fra Langeland. Han var indkaldt til soldatertjeneste i 2. artilleribatallion og kom til et fæstningskompagni, som gjorde
tjeneste ved Garderhøjfortet. I 1918 kom han til 4. artilleribatallion og var udkommanderet til Amager, hvor han lå indkvarteret i Store Magleby. Tjeneste
her gav ham lejlighed til at observere forholdene i Drogden og resulterede i en
række tegninger af krigsskibe i Øresund.

Efterkrigstids observationer
Den 11. november 1918 blev våbenstilstanden erklæret. Krigen var hørt op og
samme dag begyndte optagelsen af de danske minespærringer. Storebælteskadrens enheder gik herefter til flådens leje i København. Men mineeftersøgning
og et antal afvisningsfartøjer ved den tyske spærring var stadig påkrævet.
Under mineeftersøgning sprængtes torpedobåden Sværdfisken den 14. december
1918 ved Albuen og 3 gaster omkom, mens 8 blev såret.
Rasmus Nielsen blev hjempermitteret den 20. december og nåede tilbage til julen og sin udkigspost på bakketoppen.
Snart begyndte der igen at komme fremmede krigsskibe i Storebælt. Den første
eskadre som sås i Bæltet var fransk. Det var panserkrydseren Montcalm og et
par store jagere. I juni 1920 kom den store engelske slagkrydser Hood ledsaget
af veteranen Tiger og 9 jagere. De var på visit i Østersøen. Andre gæster var
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den italienske panserkrydser Fernando Fernicio og den amerikanske dreadnought Utalt samt en franskmand af Danton-klassen med de 5 skorstene. Også
tyskerne begyndte igen at dukke op. De gamle slagskibe af Deutschland-ssessen passerede hvert år. Og i 1931 sås den nybyggede tyske krydser Køln og 4
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moderne jagere der gik Bæltet op med 30 knobs fart. Oprustningen var atter i
gang.
Den danske flåde lå ikke stille. Igennem 1920erne sås forskellige danske
eskadrer i Bæltet, hvor de afholdt manøvrer med tågeudvikling, ubådsangreb
og natlige torpedobådsangreb, mens Heinkel vandflyvere og Dankok jagere
tumlede sig i luften. Rasmus Nielsen erindrer et særligt billede: "Det var en Julidag i sommeren 1921 eller 22. Stille Vejr. En Skonnertbrig ligger med alle
Sejl sat smaadrivende i Nærheden af Trekosten paa Housand, da der Nordfra
kommer en Sky af sort Kulrøg jagende og den stille Luft fyldes med Larm af
Flyvemaskinepropeller. Det er Peder Skram der går Bæltet op med fuld fart,
medens 9 Torpedobaade styrer Zig-Zagkurser omkring den og 5 Flyvemaskiner
kredser over den til Afværgelse af Angreb fra Undervandsbåde, der i et Antal
af 6 er gået Sydpaa om Formiddagen. Netop da denne vilde Jagt passerer Skonnertbriggen kastes dens store Topsejlsfald los, Topsejlet glider ned og Finlands
gamle fria Flag, det hvidblå Korsbanner hilser tre Gange det rødhvide Dannebrog. Det saa smukt ud. Olfert Fischer. Ingolf og Fenris sluttede sig senere paa
Dagen til Eskadren".
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Rasmus Nielsen fortsatte sine flittige observationer i Storebælt nu med hovedvægten på bjergning af havarister. Han blev i 1937 valgt til sognerådet, fra 1948
som formand, var medlem i skolebestyrelse og mejeribestyrelse og havde i professor Hans Brix en god sommerhusven. Han passede i øvrigt sin dont, skrev
små beretninger om sognets fortid og døde i 1964. Et ganske almindeligt menneske af den slags som sjældent kommer i historiebøgerne, men selv er fyldt af
historie.

Noter:
l) Rasmus Nielsens optegnelser og tegnehæfter beror hos familien på Hov. Dele er afleveret
til Byhistorisk Arkiv i Rudkøbing andet findes i fotokopi på Langelands Museum.
2) Allerede den 5. august om morgenen indløb meddelelse om at tyske krigsskibe var ved at
udlægge miner i Langelandsbælt. Denne minespærring, hævdede tyskerne, var ikke på dansk
søterritorium, hvilket dog ikke var i overensstemmelse med sandheden. Se Dornonville de
la Cour s. 590 og 60 l.
3) Dornonville de la Cour s. 607.
4) Steensen I. s. 133
5) Dornonville de la Cour s. 604.

Litteratur:
Tidsskrift for Søvæsen 101 Årgang 1930, s. 565 - 662. Kommandør L. Dornonville de la Cour:
Spærringen af de danske Gennemsejlingsfarvande i August 1914.
R. Steen Steensen: Flåden I del, København 1974.
Flaade eller Søpoliti", et debathæfte udgivet af Sølieutenantselskabet, Knudtzons Bogtrykkeri,
København ca.1923.
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Salvatore Lisbergo della Bicicletta
AfAllan Hjorth Rasmussen
Ole Lisberg en af de få tilbageværende i Kongeriget Elleore blandt "Barfods
Drenge ". Elleore, der er en ø på ca. 200 x 300 meter i Roskilde Fjord ud for
Veddelev, ejes af Elleore-Samfundet. Elleore-Samfundets fædre var en sammenslutning af lærere ved Frederik Barfods Skole, hvor idealistisk indstillede
studerende endnu i slutningen af l 930erne underviste skolens elever gratis. De
købte Øen i 1944 til adspredelse og glæde for sig selv og eleverne.
Fædrelandets nationalhistorie blev fremlagt for Ole Lisberg allerede i mellemskolen: Den 17. februar 1938 havde magister Poul Marinus Hansen holdt foredrag på skolen og vist film fra Grønland. Efter foredraget samledes man til
kaffe, og en af deltagerne, den kloge stud. mag. Leo Høgh Olesen, kom med en
uheldig sproglig fortalelse. Hans Neerbek foreslog da, at man dannede en
"Sproglærerfraktion" til støtte for Høgh Olesen. De naturvidenskabeligt orienterede studenterlærere dannede til gengæld en "Grønlands Afdeling" - og altsammen indgik i "Societas Findani", opkaldt efter den 17. februars navnehelgen,
Set, Fintan. Selskabets initiativtagere udgjorde tilsammen "De Udødeliges
Råd". Lærergruppen købte i 1944 Elleore til ophold for lærere og elever ved
Frederik Barfods Skole samt senere endvidere for eleverne ved Østersøgade
GymnasiumlKildegårds Gymnasium.

Grundlæggerne af ElleoreSamfundet. Carl BØgh SOIll
nonnen. søster Evangeline
og Hans Neerbek som sessionslægen, Dr. Krumbart.
jævnfør gengive/sen af O/e
Lisbergs tegninger af de
samme personer på planche
5 i Kongeriget Elleores
Uniformer og Dragter.
1956.
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Barfods Drenge
Da Ole Lisberg på Alle Ellers Dag den 28. august 1955 blev optaget som gendarm nr. 53 i Elleore-samfundet, gik han i tredje mellem på Frederik Barfods
skole. På dette tidspunkt bestod Elleore organisationen af henholdsvis Barfods
Drenge og af elever fra privatskolen Østersøgade Gymnasium. Østersøgadeeleverne var fra velsituerede familier fra 0sterbro og det nordlige København,
mens Barfods Drenge hovedsagelig var arbejderbørn eller børn af tjenestemænd
i de lavere klasser fra lejlighedsmiljøer i Valby, Rødovre og andetsteds. Da Ole
Lisberg Jensen blev indrulleret i Ellekorpset boede han på Wilkensvej 5,
Frederiksberg.
Mange af Barfods Drenge var udtaget eller udvist af kommuneskolerne, fordi
de blev betragtet som uregerlige. Herefter blev de anbragt på Fr. Barfods Skole
af forældrene. Lærerne og ikke mindst inspektøren dannede et strengt autoritært
miljø. Der var dog enkelte undtagelser, bl.a. evighedsstudenten C. J. Bøgh, en
ægte humanist og et pædagogisk talent fuldt af bizarre indfald. Carl Bøgh blev
Ole Lisbergs elskelige forbillede, og det var Bøgh, der rekrutterede Ole til
Elleore-Samfundet. Carl Bøgh underviste i engelsk og historie. I hans timer fik
Ole Lisberg øjnene op for historien, der i Bøghs fortolkning blev fuld af anekdoter og forbavsende paradokser. Eller som Ole Lisberg skrev i nekrologen
over sin lærer: "Hverdagen blev desuden gjort eventyrlig, når Carl i de mest
formelle vendinger kunne løfte selv de mest banale ting til interessevækkende
foreteelser. Varm og menneskelig humor gjorde ofte hans timer til et rent festfyrværkeri. Eleverne blev i skolen langsomt og kyndigt undervist i Elleore, og
den elliske form for tilværelse fandt grobund hos dem, der senere tog med til
det forjættede land i Roskilde Fjord".

Planche 5 i Ole Lisbergs værk om Kongeriget Elleores Uniformer og Dragter omhandler folkedragter m.v. Fra venstre Byfoged. Maglekilde ca. 1956, ærkedegn ca. 1958, ærkemandrit ca.
1968, sessionslæge ca. 1956, nonne og medhjælper ved session eme ca. 1956 samt løbedegn ca.
1963. Sammenlign med sessionsfoto af Carl Bog}:og Hans Neerbek.
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Brådeborg
Som elev ved Barfods Skole blev Ole Lisberg indrulleret i gendarmkorpset, og
han deltog i sommerlejren på Elleore i 1956, hvor han på sessionen på Brådeborg Slot blandt andet nåede at opleve de to hoveddrivkræfter bag ElleoreSamfundet, C. 1. Bøgh som nonnen Evangeline og Hans Neerbek som sessionslægen, dr. Krumbart.
Brådeborg Slot var en militær træbarak fra Rømø, som blev købt i 1946 til genopstilling på Elleore. Det faldt i unåde hos formanden for lokalkomiteen af
Danmarks Naturfredningsforening, Arthur Fang, Roskilde, for hvem træbarakken ragede op på Øen som et tårn. Formanden nedlagde personligt forbud imod
bebyggelsen hos den arbejdsmand, der skulle støbe grunden til huset, og hr.
Fang drog som "Naturens muntre SØn" med højt hævet pegefinger til felts mod
"Morsomheder og Halløj med Borgermusikken".
I Elleore-Samfundets "Elle Blad" blev situationen ridset op: "To Principper tørner altsaa her mod hinanden: Paa den ene Side Ønsket om at bevare "Naturen"
paa en ø, der kun syner som en tynd Streg i Vandet og ikke har fjerneste geologisk, botanisk eller historisk Interesse, og paa den anden Ønsket om at skabe et
ideelt Lejr- og Mødested for mange unge Københavnere i et pragtfuldt Landskab (som Roskilde synes at ville tage Monopol paa)".
Elleore-Samfundet måtte have hjælp fra det danske statsministerium, som omsider gav dispensation til bebyggelsen i 2 x 5 år. Arthur Fangs indblanding var
den direkte årsag til en årelang bitter kamp imellem Kongeriget Elleore og nabostaten Roskilde, som udløste flere land- og søslag på pusterør og slik, og
hvori også Ole Lisberg var deltager. Det endte med, at det fra Ellores side blev
alvorligt overvejet, om der skulle fremsættes krav om nedrivning af Roskilde
Domkirke på grund af de stilforvirrende bygningsværker.
Fra dansk side fik man ikke alene Brådeborg gjort til en ruin med raffinerede
verbalnoter, men der fandt også direkte korporlige slag sted. Det skete bl.a. da
Roskilde Garden i august 1969 invaderede Kongeriget, men blev mødt med en
regn af lakridskonfekt fra gendarmer og løvejægere. Elleores Cabinet ville
hverken underlægges Himmeleveller Roskilde Kommune i forbindelse med
kommunalreformen. Den 17. august 1969 indgik man dog Roskilde-freden.

Ysses Hus
En anden kendt bygning på Elleore var Ysses Hus, der i mange år blev brugt
som sømærke af sejlsportsfolket. Efter nedbrydningen af Brådeborg Slot var det
den eneste helårsbygning på Elleore. Skuret, der er Elleores toiletbygning, rejses nu fra år til år. Det skal i henhold til nyere ellisk tradition være opkaldt efter
en højst upopulær lærerinde. Går vi traditionen efter i sømmene, viser det sig,
at Ysses Hus er opkaldt efter en tidligere Frikorpsmand, digteren Carl Arne
y ding, hvis bekendtskab mange Elleborgere gerne ville være foruden. Ydingstuen, som toiletbygningen hed i begyndelsen, fik langsomt navneforandring
og kom til at hedde Ysses Hus.
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Overløb med lokumsspanden - en af Ole Lisbergs første tjenestepligter i Elleare-Samfundet. Ole
Lisberg til højre. / baggrunden Brådeborg Slot. Foto /956.

Straks efter at skuret var anskaffet, blev det forsynet med besynderlige skilte
med associationer vedrørende dets brug. Traditionen fortsætter, og skiltene pryder fortsat døre og vægge under Elleugen. Meget hurtigt opstod der - karakteristisk for Elleore-folkets sprudlende fantasi og associationslyst - traditioner
for tømningen af lokumsspanden med to løbere og en overløber, der med masker for ansigtet forestod den højtidelige handling. Ole Lisbergs første tillidshverv i Elleore-Samfundet knytter sig uimodsagt til netop denne handling.

Andre personrettede stednavne
En del stednavne på Øen knytter sig til lærere på Barfods Skole og andre. Jokken er opkaldt efter en lærer Johannesen, Guggebugten efter lærerhustruen
Gunver (Gugge), Bafbugten og Frederiksfortet efter Frederik Barfod, Mosdalen
efter Carl Bøghs hustru, Inger Mosdahl, Andys Huk efter lærer Poul Andersen
(Andy), Jenkers Rev, egentlig Jenkers Røv, efter eleven Poul Jenker, der sprang
ud et sted uden at kunne svømme, men som blev reddet op af en anden, Orstrømmen (oprindelig Øhrstrømmen) efter to Elleborgere, brødrene Øhrstrøm,
Søderberget efter Frederik Barfods skoles skikkelige portnerkone, Storm-åsen
eller Stor-måsen efter hustruen til en af samfundets fædre, Kaj Snude (egentlig
Kaj Snudus - den nøgne Kaj) efter Kaj Kongshøj Christensen, der engang fik
stjålet sit tøj i forbindelse med badning, Valhomet og Valøret efter skoleinspektør Valeur, Cissøen efter Valeurs søn, C. C. Valeur, kaldet Cis.
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Kort over Elleares stednavne endnu inden Øen var fuldt koloniseret. Bogen om Elleare 1958.

Ole træder sine sporer
Ole Lisbergs historiske interesser blev hurtigt kendt inden for Elleore-Samfundet, idet han - endnu som gymnasieelev - figurerede i Elle Bladets maj-nummer
1957 som prænummerant nr. 4 til "Bogen om Elleore", der udkom året efter. I
Elle Bladets spalter træffer vi i samme periode andre, senere kendte, museumsog arkivfolk, bl.a. Jens Ole Lefevre og H. C. Bjerg. Vi finder også Svend Auken, som blev indrulleret i løvejægerkorpset (Østersøgade Gymnasium) i 1957
og fik ellisk statsborgerskab i 1961.
I 1960 blev Ole Lisberg udnævnt til kommandoofficiant, d.v.s. kontaktmand til
sin årgang. Som terzmajor fik han i 1962 ellisk statsborgerskab og blev udnævnt tiloberstvagtmester. Samme år fik han optaget en artikel i Elle Bladet
om sporten på Elleore. Han fandt, at disciplinen ved de årlige elympiader forfaldt hos elleborgerne, fordi de ikke blev sat ind i de elementære grundregler.
Han mente specielt reglerne for de elliske specialgrene, craket, kalvekastning,
andalusisk bjergludo og 40 m baglæns vandgang. Ole Lisberg underskrev sig
som Rigssportsmester, en titel, som han dog først modtog officielt året efter.
Ole Lisberg var i sidste halvdel af 1950erne en flittig deltager i sommerlejrene
på Elleore, hvor Carl Bøgh slog sig løs og virkeliggjorde mange vilde tanker og
fantasier. Han var stærkt interesseret i UFO'er, og på en lejr måtte deltagerne
gnide øjnene en ekstra gang, da der midt i den årlige forsvarsøvelse for Elleore,
den såkaldte generalmanøvre, pludselig var landet en flyvende tallerken, der
udsendte dødbringende stråler i 65 cm højde, der altså udgjorde maksimumhøjden for deltagernes udfoldelsesmuligheder under resten af generalmanøvren.
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På vej til Elleuge i 1956. Ole Lisberg i midten, herudover Hans Jørgen Jerskjær og Knud Erik
Jensen .

Ole Lisberg blev snart en meget aktiv journalistisk medarbejder ved radio
ERAS (Elleore Radio Selskab), der også kunne glæde sig over Carl Bøghs inspiration. Radiostudiet i Brådeborg sendte direkte udsendelser til MaglelilIe,
hvor der var anbragt en højttaler på en stage på Kongens Gammeltorv. I sin
nekrolog over Carl Bøgh fortæller Ole Lisberg bl.a.: "Ud over hele Maglelille
hørtes Cruising Down The River, nyhederne fra radio ERAS, vistnok også på
engelsk, efterfulgt af velkendte programpunkter som Sleeper's nightservice og
afsluttet af "Står på Holmen", spillet på redekam af Carl selv . At ligge i sin
gode hytte i den lyse sommernat og høre radio ERAS med mågeskrig i baggrunden var den ubetinget bedste måde at afslutte en Elledag på".

Koleramentonaturalismen
Salvatore Lisbergo delIa Bicicletta var en indvandret italiensk kunstmaler. Faderen, Pipino Lisbergo, var cykelsmed. Efter 17 års uforstyrret arbejdsro i Frankrig, åbnede han atelier i Toledo, Spanien, og snart efter opdagede man hans
enestående talent med hensyn til at skildre de stedlige soldaters farvepragt. På
grund af spareforanstaltninger under krigen, blev Lisbergo nødsaget til at
blande filtreret levertran i sine farver i stedet for olie, hvilket viste sig ødelæggende for farverne. Det skaffede ham så mange fjender, at han så sig nødsaget
til at flygte til Elleore, hvor han frit kunne udfolde sit talent. I 1959 blev han
ansat som hofmaler hos den storhertugelige familie i Barfred, Carl Bøghs sommerresidens i Veddelev. I 1967 blev han kongelig ellisk hofmaler.
Allerede i 1964, d.v.s. samme år som flag-, skole- og kongeskibet "Løvejag71

Rigets Fader, Ærkehertug Halls af Nohr Lehn med frue er et af koleramentonaturalisten Salvatore Lisbergo delia Biciclettas fornemste arbejder.

ten" blev anskaffet, bekendte Lisbergo sig som koleramentonaturalist. I et
læserbrev fra en "fattig ellisk skabende kunstner" spurgte han, om staten påskønnede alvorligt arbejdende kunstnere, om der fandtes et kunstakademi i
Elleores vidtforgrenede universitet, og om man dog ikke, i stedet for kunsten,
havde favoriseret historiske og filosofiske videnskaber i Kongerigets akademiske verden.
En uge efter, at ovenstående var blevet offentliggjort, forelå der en doktorafhandling om emnet til bedømmelse i Set. Fintans Universitet. Den var indsendt
af koleramentonaturalisten O. L. Jensen. Elle Bladet bad derefter kunstkritikeren Lis Berg give en karakteristik af kunstneren. Lis Berg skrev bl.a. om "O. L.
Jensen", at han var en alvorligt arbejdende skaberånd, hvilket dels havde givet
sig udtryk "i det berømte portræt af overkøbmageren [C. J. Bøgh] og dels i det
enestående storværk, som fremstiller Societas Findanis første møde i Amitsoq
på Grønland".
Om selve kunstarten anførte Lis Berg bl.a. følgende: "Den særlige elliske -isme,
koleramentonaturalismen (der går ud på at male ting, som det bedst lader sig
gøre) har fejret sine største triumfer i portrættet af overkøbmageren. Dette værk,
der blev til i foråret 1962, er malet i klare og sigende farver, som med bløde og
pludseligt grove penselstrøg uforligneligt karakteriserer overkøbmagerens rolige sindelag og robuste ansigtstræk, samtidig med, at det på en meget malende
facon har fået overkøbmagerens stolte fortid udtrykt i en baggrund, der ved sine
penselstrøgs lethed tydeligt giver tilskueren en fornemmelse af en varm sommermorgens uigennemtrængelige krudtrøg kort efter det store slag".
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Hertugen afAmitsoq Lehn, overlærer ved Fr. Barfods Skole Carl Johan Bogh.
var en af Rigets grundlæggere og Ole Lisbergs store forbillede i skoleårene og
tiden derefter. Maleri af Salvatore Lisbergo den ældre.

Lis Berg slutter sin redegørelse med bl.a. følgende: "Det ville være en god ide,
om man gav denne kunstner en anerkendelse for sin imponerende indlevelsesevne og farveglæde, som på en så fortræffelig måde har gjort Jensens kunst til
Elleores kunst".
I et svar på indlæggene pointerede dr. phind., generalfelttambourmajor Erik
Lindberg, at både digtekunst, musikkunst og ikke mindst drillekunst altid var
blevet værdsat højt i det elliske rige, "det ses også, at der er opnået adskillige
doktorgrader på afhandlinger omhandlende kunst, som de sidste kan nævnes
superdrilmesteren Schrøders disputats om drillekunsten og min om musikken".
Indlægget hindrede dog ikke Ole Lisberg i at blive dr. phind. for sin afhandling
om koleramentonaturalismen. I første nummer af Elle Blad 1965 blev det
meddelt, at afhandlingen var antaget.
1967 oplyste Elle Bladet, at det havde behaget Hs. Kgl. May. at udnævne Ole
Lisberg til Ambassadeur og generalresident for kongeriget Sverige . Samtidig
fik han tilkendt ridderkorset af Barfodsordenen. Bag den drastiske forfremmelse
lå en anerkendelse af, at Ole Lisberg midlertidigt havde forladt Riget for at
studere etnologi i Lund.
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Fredsaktivist
Få måneder senere træffer vi i et åbent brev til Elleores regering Ole Lisberg
som fredsaktivist. Han konstaterede, at det kølige forhold imellem øst og vest
var blevet opblødt, og at Elleore også havde været påvirket af den kolde krig
og i lang tid havde haft verdens højeste beredskabsprocent - 100% - "idet alle
borgere på en eller anden måde har været tilknyttet militære organisationer.
Dette forhold har således gjort, at meget af den almene aktivitet er blevet kanaliseret i militære gøremål, hvilket har resulteret i, at adskillige andre af sam-

Selvportræt afAmbassadeur og lensgreve af Tvebakkerne Ole Lisberg.
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fundslivets sektorer er blevet mere eller mindre forsømt". Efter at have nævnt
eksempler på forsømmelserne foreslog Ole Lisberg, at Elleores krigsmagt skulle koncentrere sig om følgende aktiviteter: Rigelig udplantning af langtornede
tjømebuske i hele kongeriget samt udlægning af giftstoffer i en for fjenden
tiltalende og appetitvækkende emballage.

Den unge Ambassadeur ved et aftenselskab på ambassaden i Lund 1967,
kort før han tog til Stockholm.

Heraldik og udlændighed
I 1967 oprettede Ole Lisberg Kongelig Ellisk Heraldisk Laboratorium, KEHELAB, hvor han tillige blev laboratoriechef. Den 10. august samme år var der
udgået en forordning om, at alle adelige statsborgere i kongeriget Elleore havde
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pligt til at føre våbenskjold, og at skjoldene skulle registreres. Laboratoriechefen opfordrede alle adelige til at indsende forslag til eget våben til Ole Lisbergs
studieadresse i Lund.
11968 var førsteudgaven af "Ellisk Heraldik" færdig. Udgiverstedet var Stockholm, som Ole Lisberg var flyttet til for at registrere Orlogsværftet på Skeppsholmen. Det skulle nedlægges efter at have været i brug siden 1520. Elleoreaccenten - eller var det måske den danske - blev presset ud af ham, fordi portvagterne ellers troede, han var russer. Projektet var færdigt efter 1Y2 år, og Ole
Lisberg kom da til Orlogsmuseet i KarIkrona. I 1975- 1984 var han ansat på
Sjofartsmuseet i Goteborg, hvorefter han vendte tilbage til Danmark.
Men tilbage til værket Elleores Heraldik. Som kunstnerisk rådgiver anføres
Salvatore Lisbergo della Bicic1etta. Bogen, 18 sider i alt, var fyldt med gengivelser af våbenskjold og udgivet med støtte fra ElIografisk Museum, Brådeborg
Universitet og Maglelille Syforening. Oplag: 4 eksemplarer.
I august 1968 forelå den første anmeldelse af værket. Den angives skrevet af
Elle Bladets heraldiske medarbejder og er undertegnet B. L. Efter nogen kritik,
konstateres det, at våbenskjoldne er ganske gode. "Hvem vil således være i tvivl
om, at en stork med bind for øjnene, bærende retfærdighedens vægt, tilhører
den justitsråd, der er gift med en jordemoder. To virkeligt fine anakronismer er
Arveprindsens skjold, der forestiller en harniskklædt med solbriller, og Baron
de Lisbergs, der forestiller Ivanhoe på cykel". Anmeldelsen sluttes med følgende: "En ubetinget ros skal lyde til Salvatore Lisbergo delIa Bicic1etta, der har
været kunstnerisk rådgiver for KEHELAB. Når man som anmelderen ser, hvilke rædsler i form af overbroderede våbenskjold, der forekommer i udenlandsk
heraldik, må man tage to hatte på og tage dem af for ham, når man ser de enkle
våbenskjold, der er i Elleores heraldik, et eksempel til efterfølgelse for adskillige våbentegnere".

Ole Lisberg på bekvem Elleare-safari 1969.
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11970 udkom 2. udgave af Elleores Heraldik i 25. eksemplarer. 11973 blev der
udarbejdet et tillæg på to sider, undertegnet Sivert Hivert, dr. phind., endnu et
pseudonym for Ole Lisberg.
I 1968 blevambassadeuren udnævnt til Baron de Lisberg, og han fik tildelt Andreakorsettet af anden klasse. Trods udlændigheden holdt han troligt forbindelsen til Elleore ved lige, og vi træffer ham bl.a. som chefguide under navnet
Lis Berg og som restaurator og genopfrisker af de nys fundne elleristninger på
øen.

6.Baron de Lisberg.Ole Lisberg Jensen.
Hvidt feldt.Sort rustningskladt rid-~=+=======~~
der med faldet lanse,cyklende mod
venstre.Fjerbusk rod. Forlygte gul,
baglygte rod. Lanse og cykel sort.

Ole Lisbergs originaltegning til eget våbenskjold i oversigtsværket Ellisk Heraldik.

I oktober 1968 optog Elle Bladet en artikel, hvori Kongelig Ellisk Heraldisk
Laboratorium ved Ole Lisberg, Stockholm K, opfordrede de våbenføre adelsslægter til at lade fremstille våbner til ophængning på en våbenfrise i Løvejagten. De fremstillede skjolde blev udført på masonit i 20 x 30 cm. Adelsnavnet
skulle anføres sammen med årstallet for ridderslaget, f.eks. Lisberg - 1968.
Artiklen fik ikke voldsom stor respons, men i sin udlændighed påtog Ole Lisberg sig alligevel egenhændigt at udføre det store arbejde. Elle Bladet kunne da
også i august 1969 meddele, at våbnene fremtrådte "som en smuk udsmykning
af vort elskede skibs samlingslokale" . Om udgiftsfordelingen oplyste bladet, at
Elleores finansminister, der kendte "en del af de våbenførendes uvillighed mod
at slippe kontanter" havde dækket det heraldiske laboratoriums udgifter til maling og masonite m.v.
I samme nummer af bladet præsenterede man en ny dekan på Elleores Cathedral Universitet: "Professor, dr. Rene Benknas - en lokalpatriotisk galning fra
det yderste Kaput, der havde gjort sig bekendt som en skarp og særdeles dygtig
opponent ved docterdisputatser såvel i hjemlandet som i vort øst/vestlige naboland". Rene Benknas er et pseudonym for Ole Lisberg. Han titulerede sig også
som professor Mogens Uldvarp og var medforfatter til "Træk af Elleores forhistorie. Udgivet af Arbejdsgruppen ved Ellografisk Museum" samt til den udaterede "Vejledning for de besøgende på Ellografisk Musæum", der på udgivelsestidspunktet omfattede 47 ellografika.
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Selvportrætaf Lensgreve af Tvebakkerne. O/e Lisberg, i generaladmirallieutnant uniform og stående på dækket af Løvejagten ved Elleore.

Den sømilitære karriere
Med Erik og Hans Neerbeks køb af galeasen Løvejagten. ex Vita af Køge, i januar 1964, oprandt der en helt ny æra for Elleore-Samfundet. Efter at Brådeborg Slot i 1958 havde måttet forvandles til ruinen Brådeborg, blev de årlige
Elleuger forlagt til Brinekenborg i Veddelev, men med erhvervelsen af skibet,
fik man det gamle domicil tilbage på Elleore, idet der kunne overnattes i skibet.
Det blev derfor muligt igen at afholde Elleugen i Kongeriget Elleore. Da kong
Leo IT blev kronet i februar 1972 indførte han valgsproget "Haab til Havet", der
afløste "Tro over Lidet".
Løvejagten blev starten på Ole Lisbergs sømilitære karriere. Skønt bosiddende
i udlandet, fulgte han levende med i skibets skæbne, deltog i de årlige standerhejsninger i Frederikssund og var med på Elleugerne. Oles uniform bærer fortsat 5 medaljer med Løvejagtens kendingsbogstaver OZGK, en for hvert af de
år, hvori han deltog i perioden 1968-73.
På grund af uoverstigelige problemer med vedligeholdelsen af skibet, måtte
Løvejagten den 26. august 1973 afhændes til K. P.V.M. - Spejdernes Set. Georg
Division i Roskilde Amt. Her fik det navnet Set. Georg. Også spejderne havde
vedligeholdelsesproblemer, og i 1975 blev det hæderkronede skib sprængt i
luften.
78

I sin kvide for at få et fast opholdssted søgte Elleore-Samfundet i 1974 overfredningsnævnet om tilladelse til at genopføre kongeslottet på Elleore , men det
blev afslået. Det gav anledning til, at Naturvennernes Klub i Maglelille gentog
sit gamle krav om at Roskilde Domkirke skulle fjernes .
Fra sit svenske domicil greb ambas sadeur Ole Lisberg nu ind og sikrede Elleore-Samfundet en varig løsning på repræsentationsproblemet. Med kontakt til
overskudslageret i Kovling ved Lund og formedelst 2.600 kr., erhvervede ambassadeuren et solidt telt på ca. 45 kvadratmeter, der egentlig var beregnet på
klimaforholdene i Nordland. I starten var der modstand imod Lisbergs investering, men det lykkedes ham omsider at få beløbet refunderet. Under mottoet
"Haab til Havet" foretoges der den 8. maj 1975 rejsegilde på "det nye store
kongetelt ". Teltet er fortsat samlingspunkt for deltagerne i Elleugerne, hvor det
fungere r som Maglelille Rådhus.

Lensgreve af Tvebakkeme, Ole Lisberg. på dækket a/Lovejagten iklædt generaladmirallieutnant

lilli/orm ca. 1969.
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Wolfgang von Pumpernickel
I 1969 gjorde søetatgast Ole Lisberg et springavancement i den sømilitære
karriere, idet han - muligvis i Mayestaitens improvisationsiver - udnævntes til
admirallieutnant ved standerhejsningen i Frederikssund og endvidere fik tildelt
den høje titel af generaladmirallieutnant. Samtidig indtrådte han i ledelsen for
Elleugen og fik senere tildelt Elleores æresmedalje.

Oberstvagtm ester Ole Lisberg klædt i vintergalla ombord på Løveja gtelJ.

Onsdag den 6. august 1969 er gået over i Ellehistorien som revolutionsdagen
(Il movemento de 6. Augusto) , da to skumle personer fra Bogota i Columbia,
general Carl Schlappatoskij [Slå-på-torsken], alias finansminister Erik Lind-
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berg, og Wolfgang von Pumpernickel, alias Ole Lisberg, pludselig og efter en
vel forberedt plan, begyndte at samle sympatisører til det underjordiske revolutionsparti og drog mod Løvejagten. Med løftede pusterør okkuperede revolutionærerne salonen, idet de samtidig spillede en march. Alle blev afvæbnet og
von Pumpernickel, Ole Lisberg, holdt en flammende tale. Elleugens stab og en
del af den lovlige regering blev låst inde i lasten, regeringen blev afsat, og Kong
Erik II, der glædede sig over gemytligheden blandt borgerne, rejste på ferie i
udlandet.

Revolutionslederne i lukafet på Løvejagten 1969. Erik Lindberg til venstre,
Ole Lisberg til højre.
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Også de sidste dage af Elleugen stod i revolutionens tegn. Alle gik med røde
armbind og tiltalte hinanden i en venlig tone som makkere. Revolutionen medførte omgående en regeringsændring, bl.a. overtog Premierministeren Handelsministeriet, Kultusministeriet og Krigsministeriet. I forbindelse med den kultiverede revolution blev der udnævnt ialt 27 ministre. Senere uddeltes medaljen
"den lille revolutionsflue", der fortsat pryder Ole Lisbergs uniform. Partiet fortsatte i mange år under navnet Det Kgl. Elliske Revolutionsparti.

Carsten Cnapp i Lille Væmmelse
Ole Lisberg Jensen fremtræder under mangfoldige pseudonymer, herunder også
som forfatteren Carsten Cnapp, Lille Væmmelse, der i 1970 på forlaget Ambas sadeur udgav Kongeriget Elleores Uniformer og Dragter. Udgivelsen, der bl.a.
var støttet af Nakkedragets Hjemstavnsforening, Maglelille Syforening og Set.
Fintans Universitets UniformelIe Institut. Baggrunden for udgivelsen skildres
i forordet: "Et af det elli ske folks store mål har altid været at gøre hverdagen til
festdag. Et af de midler, man har benyttet sig af for at nå dette mål, er at klæde
sig smukt og prangende til glæde for sine omgivelser og måske også for sig
selv. Vi læger kalder fænomenet "Dilerium Uniformensis", og det er en sygdom, som forekommer i de fleste lande. I Elleore er menneskets naturlige trang
til at klæde sig lidt bedre end naboen en af landets største dyder". Herefter fulgte fire kapitler med tekst samt 7 helsides plancher med gengivelser af ialt 40
uniformer.

Lederne af revolutionen på Elleore, general Carl Schlappatoskij (finansminister Erik Lindberg)
og Wolfgang von Pumpernickel (generaladmirallieutnant Ole Lisberg)fotograferet om morgenen den 7. august 1969 efter vel overstået revolution.
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Det eIliske Academi
I første nummer af Elle Bladet 1974 blev det meddelt, at der var oprettet et Ellisk Academi til støtte for den elliske kunst. Blandt medlemmerne finder vi de
Lisbergo, dr. Bømand, Finn Tandløs og Henrik Sysseldyr. Ole Lisberg, der i
mellemtiden var blevet greve af Tvebakkerne, var senere på året mødeleder ved
det svenske mindretals landsmøde på torvet i Magleli11e. Tvebakkerne er et højt
landskab på Øens vestside. Under navnet, Olle L. Jonsson fra Tvebakkerne,
krævede han det svenske sprog indført som universitetsfag. Redaktøren af Elle
Bladet gjorde følgende anmærkning til mødet: "I E1leore findes der et svensk
mindretal , som udgør ca. 3 eller 4% af totalbefolkningen. Det drejer sig hovedsagelig om ret tilbagestående bjergb ønder fra de kuperede områder ved Tvebakkerne. De kommer sjældent ned til marked i Magleli11e, og man har kun liden
kendskab til deres vaner".
Vi tager næppe heller fejl , når vi tillægger Ole Lisberg æren for dr. phind. Ole
Gran-Halvorsens forelæsninger om morologi på Elleores Høgekøbing Universitetscenter i 1978.

En ægte Elleare-opstilling, uanset om den skulle males eller fotograferes. Kong
Erik II og dronning Lillian den Lykkelige set bagfra - et karakteristisk dobbeltportræt af Lisbergo den Yngre fra 1982.
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Optimaloptimismen
Vi har allerede tidligere stiftet bekendtskab med Salvatore Lisbergos koloramentonaturalisme, men kunsten udvikler sig, og det gjorde Lisberg også. I et
interview i 1978 med Salvatore Lisbergo oplyses det, at han lever et produktivt
liv i politisk asyl i den elliske ambassade i Goteborg, og at han har gennemgået
en politisk krise, hvor livet pludselig stod for ham som en streg i mørket. Han
søgte derfor politisk asyl i Elleores ambassade i Sverige, hvor han levede, hengemt på loftet. Men i 1978, "hvor man begyndte at servere yoghurt hver morgen, fik han pludselig igen liv i de vandblå øjne og efter nogle dage begyndte
han at skrive og male på tapeter, paneler og møbler". Han gik i gang med sit
storværk, portrættet af Kong Leo den II og Dronning Pelle.
"Ved et hastigt blik konstaterer Elle Blads udsendte medarbejder, at maleriet
har en ganske særlig extra udstråling af ellisk livsglæde, i al sin optimisme en
kontrast til den banale hverdagsfølelse, alle udlændinge må føle i deres daglige
drøn kedelige dont som fremmedarbejdere i eksempelvis Danmark. I Elleore
leves livet, og det er netop denne optimale livslyst, som Salvatore er kommet
frem til i sit sidste uafsluttede værk. Dette kunstneriske gennembrud har kunstneren selv, behageligt afslappet ved en pibe og en porter, givet betegnelsen optimaloptimismen" .
Til forståelse af det spaltede kunstnersind hører også en konstatering af, at Salvatore Lisbergo-æraen opdeles i to personer/to perioder, henholdsvis Lisbergo
den Ældre med koleramentonaturalismen (1879-1978) og sønnen Lisbergo den
y ngre med optimaloptimismen (1978-). Lisbergo den Yngre signerede ofte sine
billeder med "O. L. Jensen", hvorved han havde mulighed for at sælge dem på
torvet i Roskilde, da de højadelige i Kongeriget Elleore sjældent så sig i stand
til at honorere den fattige kunstner efter evne. "Med en hidtil uset stringens i figurationen overførte Lisbergo sin uforbeholdne optimisme til de portrætterede
personers opløftede åsyn og brede ordensprydede bringer" .

Nye udmærkelser
Vi skal frem til 1983, før end der kommer en ny udmærkelse til kunstneren. Fra
at have været greve af Tvebakkeme blev han nu lensgreve af Tvebakkerne,
ligesom han modtog admiralitetsmedaljen. I 1984 modtog han jubilæumsmedaljen, rangklasse 4, i 1986 blev han udnævnt til ceremonimester hos Dronning
Leodore og fik tildelt Leo d'Or-medaljen i guld af 2. klasse. I 1987 blev lensgreven benådet med Ellekorset i hvidt bånd, og året efter modtog han Dronningens Gyldne Vinger, ligesom han skiftede titel fra ambassadeur for Skandinavien til generalguvemeur for de østlige kolonier.
I 1990 udnævnte Dronning Leodore sin generalguvemeur til vicehofchef, i
1991 blev han hofchef.
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Ole Lisbergs projekt til tunnelbanesystem på Elleare 1987.

Tunnelbanen på Elleore
Efter at de elliske jernbaner i mange år havde haft svære problemer med planlægningen af et holdbart driftsnet, som kunne dække de mest befolkede dele af
det elli ske territorium, fremkom Ole Lisberg i 1987 med velillustrerede planer
for et ellisk undergrundsbanesystem, "MagleliIle Tubebane". Planlægningen
blev især rettet imod et system, der kunne løse Storrnaglelilles daværende trafikkaos. Næsten hele Øen blev dækket af tunnelbanen, der mod nord havde
tilslutning til færgeforbindelsen mellem Abbed Tobias Dæmning og kæmpestenen Kaj Snude mellem Marehavet og Bafbugten og i den anden ende af Øen
stod i forbindelse med færgen til Danmark via Elskoven og Holmens Bro. Forbindelsen endte mod øst i Ellevy med Valøret. Hudløse og Måløse som mellemstationer.
Året efter præsenterede Ole Lisberg under navnet O. Jensen, Maglelille, et kort
med forslag til en rimelig økonomisk havzone omkring Kongeriget, der kunne
anvendes i kommende forhandlinger med superfjordmagten Danmark. Her kom
det Kongeriget til gode , at man kunne regne den fjerntliggende kæmpesten Kaj
Snude med til sit territorium og ikke skulle nøjes med Anstødsstenen ved
fastlandet. "Elleores fiskeristyrelse vil så snart isen lægger sig på fjorden, stikke
de nye grænser ud med røde- og hvidmalede bambuspinde for hver 17. meter,
således at man kan have et konkret forslag over for det griske Danmark".
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Ole Lisbergs tegning af Dronning Leodoras store våbenskjold. Rødt skjold med stående lIenstredrejet, gylden. tvehalet hunleve. På hovedet ellisk kongekrone. l den venstre pote holdes en
lovepisk. der svinges olier hovedet. Skjoldholderne er lo kraftige elliske hanløver med tropehjelm .

Elleores Heraldik i pragtudgave
I 1987 udkom tredjeudgaven af Elleores Heraldik på 32 sider under titlen "EI_
leores heraldik til og med vor tid" under redaction af Dr. Phind. Sivert Hivert,
kunstnerisk konsulent Salvatore Lisbergo d.y. Den blev udsendt på forlaget
Ambassadeur i Kap Ut.
Elleores Heraldik er Ole Lisbergs hæderkronede værk. Det består i sin nyeste
reviderede udgave af beskrivelser og gengivelser af i alt 147 våbenskjold,
fordelt med 2 våbenskjold med Elleores store og lille rigsvåben, 47 våbenskjold
med elli ske lehn, ministerier, militære korps og universiteter, 19 skjolde med
Dronningen og Prindsen, tidligere eIIiske Regenter og Dronninger samt Prindser og Prindsesser, 12 med Høyadelen, 14 med Adelen, 43 med Lavadelen og
IO med andre.
I en anmeldelse i Elle Blad 5/1 987 fremhæves bl.a. den ledsagende tekst, "der
viser forfatterens forståelse for det eIIiske samfunds sociologiske struktur ...
Sivert Hivert lader klogt de grafiske illustrationer med deres glimrende farver
af våbenskjolde beskrive deres egen indre symbolik af ejermanden. Den kyndi-
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ge læser og radiolytter vil genkende de adelige linier fra våbenskjoldene. Som
i enhver anmeldelse må retskrivningsanalyse udgøre et vigtigt islæt, og det har
ikke forbigået mig, at Sivert Hivert har svensk påvirkning, f.eks. nederst på side
4 står der ofordærvet, hvor det tydeligvis skal være ufordærvet".

Ellisk fugleliv er også et af Ole Lisbergs produkter. Elleare-fuglene kom på frimærke i J996.

ElIisk løve- og fugleliv
I fortsættelse af sine studier af de elliske løver til brug for udarbejdelsen af det
store og det lille rigsvåben m.v. skrev Ole Lisberg flere værker om Leo Elleoriensis. Heri påviste han, at den ældre forsknings antagelser om, at der i
Elleore også fandtes en særlig art bjergiØve, der var udviklet til at kunne forcere
de stejle bjergskråninger bl.a. ved Tvebakkerne, var forkerte, og at der kun
fandtes en løveart. Den målte højst 40 cm over skuldrene og levede af Ørentviste, mågeunger og musesteg.
I årene 1989-93 offentliggjorde Ole Lisberg, denne gang under navnet "den elliske komponist Tage Jeansen" [Tage Chancen] sit store arbejde med ellisk fugleliv , og som "Dr. Mogens Uldvarp" holdt han åbningsforelæsning om emnet
på Elleugen i 1989. Han lagde ud med Grufuglen, der hopper utrætteligt rundt
"og søger føde på Pampussen, hvor man næppe ser den i det høje græs. Om
vinteren ligger den, enligt [forsvenskning] hvad forskningen formoder, nedgravet i sine bohuller på bjergenes sydvendte skråninger ... Grufuglen lægger
i begyndelsen af august et kuglerundt æg, som den går rundt og ruger på, idet
den holder ægget mellem lårene. Denne særprægede udrugningsmetode præger
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da også fuglens bevægelighed, da den for at kunne hoppe frem må hoppe med
samlede lår".
Senere fulgte beskrivelsen og tegning af Vinduen, af Den lille Trækvindue og
af Den grå Natteravn, der betegnedes som en meget velkendt ellisk foreteelse
på strækningen Brådeborg-Maglelille og Maglelille-Hækkenfeldt. "Ofte ses den
sidde eller ligge i vejkanterne og udstøder snorrende lyde. Den har kryds i øjnene. Om dagen holder den sig skjult". Endelig var der Ramaen, der grangiveligt
minder om et juletræ på fuglefod, Gangsvalen, der lever på en meget stor fod,
og endelig Den sortpelsede Halskrage, der lever på Stormåsens højeste tinder.
Kronen på Ole Lisbergs ornitologiske værk blev en frimærkeudgivelse den 23.
juni 1996, hvor Den sortpelsede Halskrage, Den grå Natteravn, Ramaen og
Vinduen udkom på frimærker. Det skete i forbindelse med åbningen af Fjordmuseets særudstilling "Et Kongerige uden Lige", der blev overværet af Dronning Leodora. Ole Lisberg havde da 40 års erfaringer med Elleore-Samfundet,
som kom udstillingen til gode.
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Sømandens uartige hunde
AfHanne Poulsen
Eller måske skulle titlen på denne lille studie bare være "sømandens hunde", for
hvordan var det nu med de hunde? Bag dette indforståede spørgsmål, der med
mellemrum stilles til et søfartsmuseums medarbejdere, ligger historien om
nogle af de mest populære sømandssouvenirs, fajancehundene fra Staffordshire.
Figurerne blev altid solgt parvis. I deres engelske hjemland var de beregnet til
at sætte på kaminhylden og havde derfor en forholdsvis ringe dybde, og bagsiden var afglattet og uden bemaling. Det er dette faktum, at der er tale om en forog en bagside, der ligger til grund for den mest udbredte tradition om hundenes
rolle i søfartssamfundet. Hundene stod i vindueskarmen og kiggede ud efter
manden, der var ude på de store have. Når manden kom hjem, blev de vendt.
I ugebladenes antikbrevkasser blev historien selvfølgelig uddybet, og navne
som Nyboder og Marstal blev sat på lokaliteterne. Nu signalerede de udadkiggende hunde til elskeren, at der var fri bane.
Den anden tradition fortæller, at pigerne i sømandsbordellerne ikke måtte tage
imod penge, så derfor solgte de hundene til deres kunder for overpris. Men
historien om sømandens hunde er så spændende, at vi her skal prøve at opridse
deres kulturhistorie og prøve at komme om bag de senere traditioner. I grevskabet Staffordshires nordvestlige del, i landsbyer omkring byen Stoke-on Trent
havde siden 1600-årene et stigende antal pottemager slået sig ned for at udnytte
de gode forekomster af ler, adgangen til kul og transportmulighederne ad de
indre vandveje ud til Liverpool i vest og Humberfloden i øst.
I dette tidligt industrialiserede Midtengland specialiserede pottemagerne sig i
at fremstille pyntelige krus og kander, platter og figurer, der med dekoration i
emaljefarve og kobberlustre skulle konkurrere med de kostbare kinesiske porcelænsvaser og nipsfigurer og deres efterligninger fra de tyske porcelænsfabrikker. Fra omkring 1840 kunne man ligefrem tale om en storproduktion af figurer, idet fremstillingen blev sat i system således, at deres forside, bagside og
bundstykke blev støbt i forme og sat sammen. Dette gjorde dem billige, og da
kundekredsen var bestemmende for motivvalget, fik de såkaldte Staffordshirefigurer deres eget folkelige særpræg. Deres tid falder sammen med dronning
Victorias regeringstid, og figurerne forestiller historiske såvel som tidens kendte personer, og mange af dem til hest. Navnet blev skrevet på soklen, for det var
så som så med portrætligheden. Der var også romantiske og sentimentale figurgrupper, ikke sjældent øget med et "hus" til lommeuret eller en lille vase. Mange af figurerne blev fremstillet og solgt som par, og de blev købt for at stå som
pynt på hylden over kaminen, der var midtpunktet i ethvert engelsk hjem.
En anden stor motivkreds var hundefigurerne, og det er dem, vi her vil koncentrere os om. Der blev også fremstillet katte, men i den danske sømandskultur
blev hovedsageligt kun hundene efterspurgt. I litteraturen om Staffordshirefa89

jancer omtales ikke relationer mellem søfolk og hunde. Til de engelske søfolk
blev nemlig fremstillet specielle sømandsfajancer med billeder af skibe og sømænd og med digte om Sailor's farewell og Sailor's return. Disse ting appellerede ikke til skandinaviske og nordtyske søfolk. Det gjorde imidlertid hundene,
der for en billig penge kunne købes i de havnebyer, hvor skandinaverne kom.
Skibsdrengen købte hunde med hjem til sin mor, og skibsfører og styrmand tog
et par med hjem til konen eller kæresten. Hjemme i den pæne stue var lågkisten
blevet afløst af dragkisten eller et chatol, og på disse høje skuffemøbler såvel
som på de lavere kommoder skulle hundene stå til pynt, gerne med et skrin eller
en vase i midten.
I modsætning til de aktuelle og skiftende personfremstillinger fra værkstederne
i Staffordshire, havde hundene som motiv meget gamle og meget eksotiske
aner. De går tilbage til de løvefigurer. der vogtede de buddhistiske helligdomme
i det gamle Kina. Disse løver optræder som par. De sidder på deres bagdel på
en sokkel og vender et åbent gab mod beskueren. Ved første øjekast er de ens,
men under deres løftede forben har hunnen, der altid sidder til venstre, en unge,
og hanløven til højre en gennembrudt bold af samme type, som endnu benyttes
i den kinesiske løvedans. Dyrene bærer et halsbånd, hvori hænger tre bjælder,
der har haft til funktion at afværge onde ånder.

Et par kinesiske Fo-hunde antagelig fra slutningen af 1800 årene, 39,5 cm
høje. Fra auktionshuset Ellekildes katalog nr. 24, 1996.
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Der har aldrig været løver i Kina, men hanløver menes lejlighedsvis at have været skænket som gave fra det persiske hof. På de ældste bevarede løvefigurer ses
en rem eller et reb at hænge ud af mundvigene i det blottede gab. Da kineserne
aldrig havde set løver, mente de, at også hunløverne havde manke, så begge dyr
fremstilledes med en lang og raffineret formgivet rygmanke. Fremme omkring
1700 var erindringen blegnet omkring det frådende rovdyr. Nu blev løvefigurerne fremstillet i stor tal og i lille størrelse beregnet for private hjem. 11 sådanne løvefigurer af porcelæn blev i l700-årene indkøbt til Det kongelige danske
Kunstkammer. De er 11 til 34 cm høje, og de fleste af dem har et lille rør ved
siden til afbrænding af røgelse. De europæiske, først og fremmest de engelske
opkøbere af kinesisk kunstindustri og kuriositeter faldt for de charmerende dyr,
som på grund af deres lighed med pekingesere blev kaldt Dogs ofFo (Fo= Buddha), på dansk Fo-hunde. Og disse Fo-hunde er i næsten uændret form blevet
eksporteret fra Kina til Europa lige til nutiden.
De kinesiske varer blev ivrigt efterlignet, men i løbet af 1700-årene gik mange
engelske pottemagere over til at fremstille hunde, der lignede engelske familieog skødehunde som pudler, mopper og langørede spaniels, men de kaldtes stadig China-dogs. Som følge af ordet China's dobbelthed, idet det ikke alene betyder Kina men også porcelæn, blev fajancehundene mange steder, også her i
landet kaldt porcelænshunde - og det endda af folk, der vidste bedre.

Et par karakteristiske "semandshunde", spaniels med mørke pletter. Efter Rudolph: SeefahrerSouvenirs.
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Staffordshirehundene optræder altid som par. De sidder vagtsomt på deres bagdel, vendt mod hinanden og symboliserer efter traditionen troskab og tryghed.
Der er ingen kønskarakter ved hundene, men den venstre kaldes for hjertehunden, og her kan vi så trække en parallel tilløvehunnen med ungen. Et andet fast
træk ved hundene er, at de bærer et halsbånd, hvorfra der udgår en gylden lænke, og i halsbåndet hænger en forgyldt lås. Hvem har nogensinde set en hængelås på en lille hund? Det er simpelthen Fa-hundens midterste og største bjælde
(eller er det en lotusknop?), der er blevet til en hængelås.
Det trygge og rare ved hundene har også betydet noget for sømanden selv. Han
behøvede jo ikke at give den fra sig med det samme, og når skibet lå i havn, så
de jo pæne ud på skibskistens låg. Blandt de få beretninger vi har om hundenes
første ejere, handler tre om hunde, der af sømanden tages frem af kisten og foræres til en kvinde som afdrag på økonomisk eller følelsesmæssig gæld. Ingen
af de bevarede beretninger om hundene har baggrund i noget seksuelt.

Rytterparret prinsen afWa/es og hans danskfedte gemalinde opstod
parrets bryllup i 1863. Efter Rudolph: Seefahrer-Souvenirs.
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kaminfigurer kort efter

Kort tid efter en af disse henvendelser, hvor jeg ud fra egen baggrund i Nyboder
og svigerfamilien i Marstal omhyggeligt havde tilbagevist enhver uanstændig
baggrund for Staffordshirehundene, nød jeg i London det milde decembervejr
ved en slentretur i de viktorianske rækkehuskvarterer omkring Earls Court.
Pludselig blev min opmærksomhed vakt af en Staffordshire rytterfigur, der stod
ude på gesimsen foran et halvvejs åbentstående vindue, hvor gardinet var trukket for. Som jeg stod der og stirrede på det usædvanlige syn, rakte en nøgen
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kvindearm frem foran gardinet og stak en langstilket rød rose under armen på
rytteren. Siden da har jeg været lidt mere forsigtig med at afvise, at hundenes
placering i et vindue i individuelle tilfælde kunne have været brugt som tegn.
Men med den sociale kontrol på godt og ondt, der har hersket mellem søfartssamfundenes tætliggende huse, må netop disse lokaliteter nok kunne sige sig
fri.
"De uartige hunde" version 2, der knytter erhvervelsen af et hundepar til bordelvirksomhed virker ganske usandsynlig. Aldrig har man vel hørt om et så fintfølende etablissement, at damerne ikke måtte tage imod penge, og så endda i de
engelske havnekvarterer, der skal være hjemsted for historien. Den (øst) tyske
etnolog, Wolfgang Rudolph, der fra 1950'erne berejste den tyske østersøkyst,
stødte også på denne historie, som han fandt var vidt udbredt, men som havde
sit tyngdepunkt i området mellem Kiel og RUgen, hvorfra den også havde vundet indpas i Danmark. Måske er historien blevet kolporteret af antikvitetsopkøbere, der ville styrke interessen for de små hunde.
I 1954 var en vistnok københavnsk journalist på besøg hos en antikvitetshandler
i Tønder for at få en god artikel til søndagstillægget. Artiklen indledes således:
For hundrede år siden måtte de engelske glædespiger ikke tage imod penge af
deres kundekreds. Derimod måtte de godt sælge 30 cm høje porcelænspuddelhunde - til overpriser! En engelsk porcelænsfabrik beskæftigede sig ikke med
andet året rundt end fremstillingen af disse sorttrynede hunde med de forbavsede øjne. Der har tilsyneladende været god efterspørgsel efter puddelhunde og
kærlighed på de tågede britiske øer. Mange sømænd" købte" disse hunde, og
når de vendte hjem til den hjemlige favn, berettede de, at hundene var en souvenir fra besøget i England. - Hvad de på en måde jo også var.
Og antikvitetshandleren står inde for historien.
Erfaringen viser, at folk har en bedre hukommelse for pikante historier end for
de mere sobre, og museumsfolk er ingen undtagelse. Den ellers så forsigtige
forsker og daværende leder af museet på Koldinghus, Sigurd Skov, fortæller i
1963 til en journalist fra Kolding Folkeblad om "tempelhundene", som de oprindelig var i Kina. Også den engelske udgave af hundene kan efter Skovs mening henføres til kategorien tempelhunde: ... for de har gjort tjeneste i små kærlighedstempler ifremmede havnebyer. Disse kærlighedstempler var som regel
beliggende i en og samme gade i de engelske havnebyer, og pigerne, der holdt
til i dem, var rationelt indstillede. Det var dem, der handlede med hundene. Når
en dansk eller en anden sømand eller rejsende gik gennem gaden, kunne han
ved et blik i vinduet forvisse sig om, hvorvidt der var åbent i templet eller ej.
Var det åbent, vendte hunden ansigtet ud mod gaden, men var der optaget,
sendte hunden sit blik ind i stuen, eller måske var det omvendt. Fandt man det
åbne tempel, var der vel ikke mange betænkeligheder ved at gå ind, og når ceremonierne var overstået, var det naturligt, at man tog hunden med - selvfelgelig mod betaling, hvorefter pigen kunne stille en ny i sit vindue.
Her ser vi de to traditioner kørt sammen til en med en noget uskarp kontur. I sin
sammenfattende publicering af Østersøegnenes sømandssouvenirs fra 1982 er
Wolfgang Rudolph kommet frem til den konklusion, at der intet belæg er for
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version 2, men at den må være opstået omkring 1900 i et muntert lag af badegæster eller kunstnere for at latterliggøre hundene, der for dem var indbegrebet
af kitsch og småborgerlighed. Det lystige selskab (Rudolph siger feuchtfrolich)
har ligget flade af grin over konerne i den lille fiskerfiække, der så omhyggeligt tog vare på de værdsatte pyntegenstande. Hun skulle bare vide - ha-ha-ha.
Men historien er utrolig sejlivet og blev så sent som i marts 1999 bragt til torvs
i det svenske TV -program Antikrundan.
Som antikviteter betragtet er det gået stærkt op og ned for hundene som for den
øvrige gruppe af Staffordshirefigurer. Hvor der i begyndelsen af 1900-årene
næppe var et sømandshjem, der ikke ejede et eller flere hundepar, var de følgende generationer knapt så begejstrede for de nipsgenstande, der blev forbundet med den ufriske klunkestil. Måske har også bordelhistorien kostet mange hunde livet.

Der var hunde i vinduerne og over dørene i Nyboder en klar aprildag 1999. "Ja, de kaldes Nyboderhunde", forklarer en forbipasserende. "Dem satte konen i vinduet, når manden var Ilde,
så kunne elskeren se, at der var fri bane". "Yi fik dem som en slags hadegave", fortæller en ung
hjemmeværende mor. "Men min mand er i Søværnet, og vi prover at sætte dem, så det passer.
NII er han ude".

I sine erindringer, udg. 1953, mindes Andreas Sørensen sit barndomsmiljø i
Sønderho. Hans far havde sejlet i 45 år, de første mange år i sejlskibene, før han
som skipper måtte resignere og blive styrmand i en damper. Fra sejlskibstiden
havde faderen hjembragt to store krøllede "Aberdeen-Hunde" med gule bånd
om halsen. De stod på kommoden og vogtede en hjord af elefanter i hårdt, sort
træ. Disse Hunde holdt jeg meget af, og denne Kærlighed har ikke fortaget sig.
Hver gang jeg i en Antikvitetsforretning ser ind i disse trofast øjne, husker jeg
den Hærskare af Fajancehunde, der indtog Hæderspladser i de gamle Fane-
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huse. Kunstkendere trak dengang på Skulderen af Aberdeen- eller New EngLand-Hundene, men nu har de opLevet en Renaissance og koser op til et Par
Hundrede Kroner Parret. Jeg har seLv fire Hunde, to store og to "HvaLpe". Med
de sorte Snuder kækt i Vejret staar de under et Billedgalleri af gamLe Fanøskibe, som for fulde SejL stævner frem over de syv Have.
Hundene var atter kommet på mode, og i løbet af l 950'eme blev de statussymboler på linie med malede almuemøbler, manglebrætter og Kellinghusentallerkner. Især de hvide løveklippede pudler med "pels" af porcelænsgrus, kaldtes
sukker- eller krymmelhunde, og var nærmest uopnåelige for en almindelig
lønmodtager. Hundene kom så højt op i pris, at der i England og måske også
andre steder i l 960'eme blev startet en produktion af nye hunde af spaniel typen,
hvide med halsbånd. Hermed gik bunden ud af markedet samtidig med, at en
ny generation fordrevalmuetingene fra hjemmene og gik over til "high-tech",
Nu ser man atter hundene i de små søfartssamfund, omend i beskedent tal og
ofte hos tilflyttere eller hos "københavnere". De ved, at der var noget med søfolk og hunde, og var der ikke en pikant historie bag? Men hundene fortæller
ingenting. Om man vender de sorte snuder mod stuen eller mod gaden ser de
med store øjne lige frem for sig uden dog at se, og ikke en trækning opliver deres tålmodigt melankolske ansigtsudtryk.
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Det kloge mådehold i studeringerne. W. Hovgaards indsats for de københavnske skoledrenge
AfJeppe Bjern HØj
Da den 92 årige danske kaptajn William Hovgaard i 1950 døde i sit hjem i
Brooklyn USA, blev der sat et definitivt punktum for en lang og bemærkelsesværdig søofficerskarriere. Det hele tog sin begyndelse i 1879, hvor Hovgaard
fik afgangseksamen fra Søofficersskolen med det højeste pointtal nogensinde.
På dette tidspunkt var flådens betydning stærkt reduceret efter Danmarks mange
udenrigspolitiske nederlag op gennem århundredet, og det var efterhånden en
menneskealder siden, at den havde kunnet hævde sig overfor de store flådenationer. Men i Hovgaard havde flåden fundet en lysende begavelse, som både
havde evnerne og ambitionerne til at føre skibsbyggeriet ind i det 20. århundrede. Han blev derfor sendt til Greenwich i 1883 for at studere moderne engelske konstruktionsprincipper, og det var her han udarbejdede tegningerne til
en ubåd og en torpedobåd til brug på Donau. Dette blev begyndelsen på en
mangeårig indsats for at få ubådsvåbenet indført i Danmark, og det er primært
for denne Hovgaard i dag huskes.
Indenfor idrætshistorien huskes Hovgaard derimod for sin indsats for idrættens
udbredelse og ungdommens opdragelse. (1) Allerede kort efter sin hjemkomst
fra England i 1886 fik han udgivet værket "Sundhed eller Kundskaber", hvormed han blandede sig i debatten, som fulgte i årene efter, hvor blandt andet lægen Axel Hertel udgav "Sundhedforholdene i de højere Drenge- og Pigeskoler
i Kjøbenhavn". Hertel havde i en undersøgelse kunnet konstatere at 29% af
drengene og 41 % pigerne i de københavnske skoler, havde en sygelig helbredstilstand, med det resultat, at der året efter blev nedsat en kommission, som skulle undersøge sundhedsforholdene blandt udvalgte 30.000 børn. HerteIs undersøgelse vakte så stor opsigt, at hans bog blev udgivet i England med et nyt forord af Dr. James Chrichton-Browne. I "Sundhed eller Kundskaber" kunne man
læse Hovgaards danske oversættelse af Chrichton-Brownes forord til Herteis
bog, og græmme sig når den engelske doktor konkluderede:
"Danmark nærmer sig i sin Foragt for Naturens Love, aabenbart hurtigt det
samme Standpunkt som den Nation, der bliver omtalt af Ezekiel, "de have øjne
at se med og se ikke; de have Øren at høre med og høre ikke, thi de ere et oprørsk Hus". (2)
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Hovgaards bog rummede også referater af to foredrag af Dr. H.H. Almond, som
han havde overværet i Edinburgh. Foredragene omhandlede den degeneration,
som fulgte i kølvandet på det stillesiddende liv i byerne. Men "Sundhed eller
Kundskaber" var ikke kun referater af engelske debatindlæg. Værket rummede
også et harmdirrende indlæg fra Hovgaard selv, hvori han kritiserede skolernes
systematiske svækkelse af ungdommens helbred gennem indlæringen af ligegyldige kundskaber.
Hovgaard mente, at undervisningstiden burde nedsættes, og den vundne tid
skulle i stedet bruges på legemsøvelser i det fri. Selvom der var mulighed for
indendørsøvelser på de københavnske skoler, var han overbevist om, at "uddunstningerne" fra et motionerende kompagni drenge var særdeles skadelige at
indånde, og at alle øvelser derfor burde foregå under åben himmel. På længere
sigt kunne man også overveje, at give drengene mulighed for at bade efter
sportsudøvelsen, da det efterhånden var et velkendt faktum, at en svedende
dreng risikerede at blive forkølet på vej hjem fra skole.
Pigerne fik ikke megen plads i "Sundhed eller Kundskaber", og det på trods af
at Hertel havde påvist, at deres sundhedstilstand var væsentligt ringere end
drengenes. Om Hovgaards manglende interesse for pigernes sundhedstilstand
bundede i, at de sygelige drenge var et større samfundsmæssigt problem, da de
muligvis hverken ville evne at forsørge en familie eller forsvare landet, skal
være usagt. Men eftersom der endnu ikke fandtes skolegymnastik for piger i
1880' erne kunne det være en forklaring på pigernes ringere sundhedstilstand.
I Hovgaards oversættelse af Chrichton-Brownes forord, kunne man læse, at
eksaminer var deciderede skadelige for den let påvirkelige kvindesjæl, og hvorfor plage kvinder, der jo alligevel ikke skulle arbejde, med unødvendige kundskaber? I den forbindelse kunne Chrichton-Browne henvise til et eksperiment
udført i England, hvor et blandet hold drenge og piger var blevet tvunget i gennem de samme krævende eksaminer med fatale følger for pigerne. De havde
fået hysteri, kvalme og hovedpine af strabadserne, og man kunne frygte, at disse skavanker ville blive givet videre til kommende generationer. Herefter gik
Chrichton-Browne over til en videnskabelig redegørelse for, at kvinder kunne
få svindsot af overdreven hjernevirksomhed.
Hovgaard hævdede, at det stillesiddende liv på skolebænken svækkede drengene både fysisk og psykisk. Efter få år befandt de sig i en permanent selvhøjtidelig tilstand af sløvhed, hvori de spillede voksne, læste romaner og diskuterede
ligegyldige emner med en alvorlig mine. Det gode humør, som var naturligt hos
en dreng, blev ødelagt af skolesystemet og gav dårlige øjne og sygelige tilbøjeligheder:
"Det jævne, muntre, livsglade Humør ser man kun sjældent hos Skoleungdom,
men i denne Periode (10-12 Aars Alderen); det har veget Pladsen for alle Slags
sygelige Tilbøjeligheder, Længsel efter dog engang at blive fri for den forhadte
Skole, en tiltagende Smag for kunstige og ofte unaturlige Fornøjelser og Ny97

delser, ledsaget af en aftagende Lyst til Sport og Lege. De røde Kinder og Smilet er ofte afløst af Bleghed og Grimasser, øjnene ere maaske allerede skjult
bag et Par Briller. I De sidste Skoleaar ser man det fuldfærdige Produkt af denne Opdragelse. En sygelig udseende, trangbrystet og foroverbøjet, gammelagtig
Dreng, der ikke kan se tværs over Gaden, og som vil argumentere og disputere
om alt fra den sidste nye Roman til det højeste Væsens Tilværelse. En saadan
Dreng, maa man indrømme, er på ingen Maade nogen Sjældenhed i Kjøbenhavn". (3)
Præcis hvad det var for kunstige og unaturlige fornøjelser og nydelser, de københavnske drenge fik smag for på skolebænken, kom Hovgaard ikke nærmere
ind på. Men, at de "sygelige tilbøjeligheder" var et tiltagende problem, var han
ikke i tvivl om, og det synspunkt stod han ikke alene med. Fra midten af 1870'
erne og frem til 1904 blev der bygget et stort antal nye kommuneskoler i København. Fælles for disse var, at det var store skoler bygget i røde mursten, med
drenge og piger adskilt i hver sin afdeling. Også legen i frikvarterene foregik
adskilt på asfalterede legepladser. Skolernes strenge arkitektur skulle indgyde
børnene ærefrygt og respekt. Her skulle de lære disciplin og renlighed. Overvågningen af børnenes aktiviteter blevet centralt element i opdragelsen, og
derfor var der glasruder i dørene til klasseværelserne på de nye skoler. Gennem
disse kunne lærerne holde øje med børnene, og opdage eventuelle uregelmæssigheder under bordene. Uregelmæssighederne kunne være harmløse narrestreger som breve og snydesedler, eller hvad der var langt værre, onani.
Det kan i dag virke som en absurd tanke, men datidens skolehygiejnikerne var
overbeviste om, at de dårlige arbejdsstillinger og den megen stillesidden i skolerne førte til "blodophobning" i fordøjelsesorganeme. Man risikerede at denne
ophobning kunne pirre børnene seksuelt, og sad de og kørte rundt på bænkene
for at finde en bedre arbejdsstilling eller blot på grund af kløe fra utøj, kunne
det måske munde ud i det Hovgaard kaldte unaturlige nydelser. (4)
De nye københavnske skoler blev opført i byområderne, og det mente Hovgaard
var en fejltagelse. De skulle ligge udenfor byen, på steder hvor der var mulighed for at udnytte drengenes naturlige energi uden at pine dem med kedelig
gymnastik i indelukkede rum. Idrætten skulle i stedet for de ensformige gymnastikøvelser være af en voldsom karakter, da man kun herigennem fik udviklet
drengenes mod og praktiske sans. I England havde Hovgaard konstateret, at
drengene var i besiddelse af en langt større styrke og modenhed end de københavnske drenge, og han havde noteret sig, at de engelske kun sjældent bar
briller!
Faktisk mente Hovgaard, at de københavnske drenge efter endt skolegang var
i så ringe fysisk konstitution, at det var tvivlsomt om de nogensinde ville kunne
udfylde, selv en lidet krævende stilling som embedsmand. De ville under alle
omstændigheder aldrig kunne klare sige i den fri konkurrence om embederne,
da de alt for hurtigt blev udmarvede, og på trods af deres fornemme eksaminer
alle ville ende som rene fiaskoer.
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Skolesystemet i Danmark gav altså ikke de ønskede resultater men derimod:
"...blege og nervøse unge Mennesker, som misfornøjede tilbringe den Fritid, de
kunne faa fra Kontoret eller Studierne, paa Kafeer, Kneiper eller Theatre. Kun
sjældent ser man raske, kjernesunde, unge Mennesker, hvem en Jemkonstitution i Forbindelse med et klogt Maadehold i Studeringerne har tilladt at gaa
uskadte gjennem Skoletiden." (5)
Hovgaard mente at drengene skulle lære at spille fodbold, kricket og tennis
efter engelsk forbillede. De golde kundskabers anseelse skulle nedbrydes, og
i stedet skulle man hente engelske tutorer til Danmark, som kunne lære drengene at dyrke den voldsomme fodbold. (6) Fodbold kunne i følge Hovgaard
spilles af unge mænd helt op til 20-25 års alderen, hvorefter spillet nok var for
hårdt, og med fordel kunne erstattes af kricket. De skader, som fulgte i kølvandet på udøvelsen af fodbold, ville nemt kunne opvejes ved den opnåede reduktionen i antallet af sygelige drenge på de københavnske skoler.
At det var England, der kom til at danne forbillede for Hovgaards bestræbelser
på at redde den danske skoleungdom kan næppe undre. England var på daværende tidspunkt en økonomisk sværvægter med omfattende kolonibesiddelser.
Den veltrænede engelske mand havde en karakter, som gjorde alt dette muligt,
og Hovgaard skrev med væmmelse, at hvor den engelske dreng trivedes i kolonierne, ville den danske som oftest bukke under i det enerverende tropiske klima. Den stålsatte karakter, som fremelskedes i det engelske skolesystem, dannede grundlaget for et langt og aktivt liv, og Hovgaard skrev med begejstring
om, hvorledes interessen for sport gennemsyrede hele den engelske nation, fra
den forboldspillende dreng til den cyklende professor i teologi. Det var altså
tilsyneladende ikke ønsket om at opdrage de unge drenge til soldater, som var
Hovgaards primære drivkraft, men snarere troen på at succes og fremgang var
mere betinget af en god fysisk konstitution end intellektuelle evner.
Mens Hovgaard gjorde tjeneste i Den danske Flåde, var han selv ivrig idrætsmand. I en årrække fungerede han som fodboldtræner for besætningen på vagtskibet, og om vinteren afholdt han kurser i gymnastik for søofficerer, med tilskud fra marineministeriet. (7) Hovgaard nåede langt i sit liv og nåede skelsår
og hØj alder, og måske havde P. Ibsen ret da han afsluttede Hovgaards nekrolog
således:
"Hans store Arbejdskraft skyldtes bl.a. sikkert, at han længst muligt søgte at
holde sig i Form ved Sport og Idræt og ved en sober Levemaade. " (8)
Sammenlignet med Hovgaards mange tekniske værker kan "Sundhed eller
Kundskaber" i dag virke som en kuriositet, men det er ikke desto mindre en
væsentlig kilde til forståelsen af hans samtid og personlighed. At han selv tillagde denne side af sit virke stor betydning, kan ses af den levnedsbeskrivelse
han i 1904 afleverede tilordenskapitlet. Heri omtaler han sin indsats for de københavnske skoledrenge på linje med fornemme hædersbevisninger og forfremmelser.
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Selvom Hovgaards indsats for at få ubådsvåbenet indført i Danmark er omtalt
flere steder, er vort kendskab til hans virke stadig begrænset. Vi ved at han takkede ja til et tilbud om et nyoprettet professorat i skibskonstruktion fra Massachusetts Institute ofTechnology (MIT) i 1901, og at han derfor forlod Danmark
året efter. Forinden havde en kommission under Orlogsværftet besluttet at udskyde indførslen af ubådsvåbenet, og der ingen tvivl om denne beslutning var
en medvirkende årsag til immigrationen. På MIT kom Hovgaard til at lede den
amerikanske flådes uddannelse af skibskonstruktører. og han havde en betydelig indflydelse på den amerikanske flåde udvikling. Ingen har endnu forsket i
hans virke i USA, men alt tyder dog på at hans rolle som idrætsagitator ikke satte sig varige spor i Danmark.

Noter:
I)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Se bl.a. Hans Bonde: Mandighed og sport (1991), s. 23.
W. Hovgaard: Sundhed eller Kundskaber, Nogle Bidrag til Spørgsmaalet om Ungdommens Opdragelse (1886), s. 80.
Ibid, s. I l.
Se i øvrigt Ning de Coninck-Smith: Stadsarkitekt Ludvig Fengers skoler i 1880'emes og
90'emes København. Historiske meddelelser om København 1986.
W. Hovgaard : Sundhed eller Kundskaber , s. 19.
Det antages almindeligvis at den engelske football indførtes i Danmark i 1870'eme. I 1879
blev den første kamp spillet mellem KB og Birkerød Kostskole . Den første seniorkamp
fandt sted i 1887, og var mellem Orlogsværftets underofficersskole og KB.
Ordenskapitlet R. 3-2- I904. Levnedsbeskriveisen blev afleveret i forbindelse med at Hovgaard blev gjort til ridder af dannebrog .
Tidsskrift for Søvæsen 1950, s. 37.

Litteratur:
Bonde, Hans:
Conninck-S, Ning de:
Hertel, Axel :
Hovgaard, W.:
Howgaard, W.:
Knudsen, Tim:

100

Mandighed og sport. Odense 1991.
Stadsarkitekt Ludvig Fengers skoler i 1880'emes og 90'emes København. Historiske meddelelser om København . 1986.
Om Sundhedsforholdene i de højere Drenge- og Pigeskoler i Kj øbenhavn. København 1881.
Sundhed eller Kundskaber. Nogle Bidrag til Spørgsmaalet om Ungdommens Opdragelse . København 1886.
Sport. København 1888.
Storbyen støbes. København mellem kaos og byplan 1840 -1917.
Viborg 1988.

Skørbug og dens helbredelse - et
spørgsmål om teori eller praksis
Af Kåre Lauring
Thorsteen og Einar reiste udenlands, men Thorsteen fik en Sygdom paa Overfarten, som man pleier at kalde Skørbug, og blev udygtig til at gjore Tjeneste.
De andre dreve spot med ham, og Einar var ophavsmanden derti1. Da de kom
til Norge, eiede de der et Huus, men overlode Thorsteen til ganske sin skjebne.
Han laa syg hele Vinteren. Einar drev spot med ham og lod digte (Nidvers) om
ham.
Einar erholdt Skibet og foretog en Reise til Island om Sommeren; da han kom
til Island, blev han spurgt om Nyheder; men sagde derhos, at Thorsteen havde
ikke været ganske dod, men han troede dog, at efter al Sandsynlighed vilde han
aldrig mere vende tilbage.
Med hensyn til Thorsteen skal det berettes, at han blev lægt, og gjorde sit Skib
seilfærdigt til at reise til Island; han landede i Reydafjord den næste Sommer
efter at Einar havde sit Bryllup
Da han var kommen ud, saae Einar, at der stod Thorsteen for ham, hvilket han
syntes mindre godt om. Thorsteen begyndte saaledes: "derfor er jeg kommen
herhid, at jeg vil vide, hvormed du vil bøde den Spot, du drev med min Skjørbug på hiin Overfart, da du og de andre Skibsfolk gjorde Nar af mig; jeg vil
være fomoiet med lidet".
Einar sagde, at han ikke vilde vide noget heraf at sige, og vendte sig om, hen
imod Sovestuen. Thorsteen bad ham at vente lidt, og ikke ile saa hurtigt til Helgas seng. Einar lod som han ikke lagde Mærke til Torsteens ord. Derpaa stodte
Thorsteen til Einar med sværdet og gjennemborede ham;" (1)
Ovenstående lille uddrag fra Fortælling om Torsteen Hvite fra slutningen af 900
årene anses normalt for det ældste skriftlige vidnesbyrd, vi har om skørbug.
Egentligt er det et lidt usædvanligt tilfælde, for det burde ikke være muligt at
få skørbug på så kort en rejse som mellem Island og Norge. Dårligt vejr har måske forlænget rejsen, eller måske skyldtes det mangelfuld forplejning før afrejsen. Vi har da også eksempler på, at skørbug kunne støde til på selv endnu
kortere rejser, som i 1237 da biskop Arne fik skørbug på en rejse mellem Danmark og Norge. (2)
Skørbug hører til de sygdomme, vi i dag kalder en avitaminose, eller mangelsygdomme. Vi ved at sygdommen skyldes mangel på C-vitamin, og at symptomerne kan forventes at dukke op, når man har levet uden C-vitamin tilskud i ca.
134 dage. Der er dog, som nævnt ovenfor, eksempler på, at sygdommen er dukket op tidligere, ligesom der er eksempler på det modsatte. Da sygdommen står
i nøje forbindelse med den kost vi indtager, skal hvert enkelt tilfælde vurderes
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selvstændigt, og man regner da også med, at sygdommen kan ramme indenfor
en periode, der går fra 6 uger og op til 6 måneder.
Blandt oldtidens søfarende er det ikke meget, vi hører om skørbug. Efter at have gravet kanalen mellem Nilen og Det Røde Hav sendte Kong Neko af Ægypten (610-594 f. Kr.) en ekspedition bestående af fønikiere syd om Afrika, på
den første omsejling af det afrikanske kontinent vi kender til. Rejsen, der tog
tre år, er beskrevet hos Herodot (484- 424 f. Kr.), og han fortæller, at da fønikierne sejlede syd om Afrika, fik de solen på deres højre hånd. Det troede Herodot ikke på, men for eftertiden er netop den sætning blevet fremhævet, som
tegn på at fønikerne kom rundt om Afrika. Herodot fortæller i sin beretning
ikke noget om sygdomme, men han fortæller, at når det blev efterår, gik fønikierne i land, såede kom og ventede, til de kunne høste det, før end de sejlede
videre.(3) Nu har der næppe været meget efterår, i de egne Herodot her fortæller om, så det der menes er nok, at da forsyningerne slap op, gik man i land
og skaffede sig nye. Da de fleste af oldtidens skibe var ret små og åbne, og med
lille lasteevne, må vi regne med, at også grækerne og romerne jævnligt har været i land for at skaffe friske forsyninger, og med Middelhavslandendes rigdom
af grøntsager og frisk frugt, kan det ikke forbavse, at vi ikke hører meget om
skørbug blandt de besætninger, der dengang sejlede på Middelhavet, men
enkelte tilfælde har vi, som det udbrud der skete i 24 f. Kr. ombord i nogle romerske skibe ud for Arsinoe i det nuværende Libyen. Længere nordpå og på
landjorden lærte romerne sygdommen bedre at kende, og både Tacitus og Plinius nævner udbrud blandt legionerne stationeret ved Romerrigets grænser til
Tyskland.
I Middelalderen hører vi om skørbug i biskop de Vitrys beretning om det femte
korstog i 1228-1229, og vi hører om den i Jean de Joinvilles erindringer fra belejringen af den ægyptiske by Damiette under det sjette korstog i 1248-1254.
(4) I Danmark er der fundet spor af skørbug i 28 ud af de ca. 800 skeletter, der
er fundet ved Æbleholt Kloster, ligesom der er fundet spor af skørbug blandt
skeletterne fundet ved Øm Kloster.(5) I 1486 hører vi, hvordan skørbugen breder sig med næsten epidemisk hastighed fra Nordtyskland ind i Danmark. (6)
I Roskildeårbogen nævnes hvordan "Hunger oc Sciffuerbug" i 1502 hærgede
blandt forsvarerne af Stockholm Slot. (7)
I Olaus Magnus værk: Historia de gentibus septentrionalibus fra 1555 står der
i kapitlet: De varietate ægrotantium, morborum & medicinarum: "Ytterligare
forekommer ett slags fæltsjuka, som harjar bland belågrade och inneslutna. Den
yttrar sig så, att lemmarna tjockna, i det att kortet liksom domnar bort och var
bildas under huden, så att den gifver efter likt smalt vax, nar man trycker fingret
mot den; tanderne lossna, liksom ville de falla ut, hudfårgen blifver blåblek, och
dåsighet intrader i forening med åckel och motvilja mot låkrnedel. Sjukdommen
benamnes på landets tungomål skorbuk (schoerbuch), på grekiske "kachexi",
måhande efter det lasa varet under huden. Den synes uppkomma gen nom fortarende af salt och svårsmalt foda och befordras genom den kalla fukten från murarna." (8)
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Olaus Magnus nævner her sygdommen med både den nordiske og den græske
betegnelse, sidstnævnte er siden gledet ud, medens ordet skørbug eller en form
af det, slog igennem over det meste af Europa. Selve navnet skørbug kan stamme fra det nordiske "skyr" (oplagt eller sur mælk) og "bjurg" (ødem, eller væskelblod-ophobning i underhuden). Fra dette nordiske skyr-bjurg skulle sygdommens latinske betegnelse "scorbutus" være afledt. ( 9 ) Andre mener dog
at ordet stammer fra det slaviske "scorb", hvoraf er afledt det hollandske
"scheurbugh" og det tyske "schorbock". Hvad der end er rigtigt, sygdommen
var almindelig kendt i Skandinavien, så kendt at den i Middelalderen også fik
betegnelsen: "Stomaca-cea Danica" - den danske mave syge -. (10)
Skørbug som en sygdom der specielt ramte søfolk, dukkede først op med de
store opdagelsesrejser til oversøiske områder. Besætningerne på de tre skibe
Columbus i 1492 førte til Vestindien, blev ikke ramt af sygdommen. Columbus
sejlede fra Spanien den 3. august, men han gjorde holdt på Kanarieøerne, hvor
de ene af skibene PINTA blev rigget om fra latinsejl til råsejl. Den 6. September sejlede Columbus fra Gomera i Kanarieøerne, og han gik i land på San Savador i Baharna Øerne den 12. oktober. Rejsen over Atlanten havde taget 36
dage, og var dermed for kort til at skørbug kunne opstå. For Vasco da Gama,
der i 1497 førte den første portugisiske flåde, der nåede frem til Indien, stillede
sagerne sig noget anderledes. Da Gama sejlede fra Lissabon med fire skibe den
8. juli 1497, og derefter gik der over fire måneder, før flåden ankrede op i St.
Helena Bay små 200 km nord for Taffelbayen. På vej ned gennem Atlanten var
besætningerne da også blevet angrebet af skørbug, mange døde og den portugisiske historiker Vieyura skrev senere, at hvis de døde, der blev smidt overbord mellem Guinea og Kap det Gode Håb, havde fået gravsten, ville sejlruten
have lignet en kirkegård. (11)
Dette måske første angreb af skørbug ombord i de portugisiske skibe, der siden
begyndelsen af 1400 tallet var blevet sendt på opdagelse ned langs kysten af
Afrika, kom, så vidt vi i dag kan skønne, uventet. For Vasco da Gamas ekspedition, der ellers var både omhyggeligt planlagt og godt udrustet, var kommet afsted uden en eneste medicinkiste.
Det var portugiseren Henrik Søfareren (1394-1460), søn af Kong Johan 1. af
Portugal, der havde startet udforskningen af Afrikas vestkyst. Vi skal ikke her
komme nærmere ind på de rejser og deres formål, men et forhold skal dog
fremhæves. For at kunne sejle syd om Afrika skulle sejlruterne syd om Afrika
frigøres, fra de sejlruter der havde ført portugiserne ned langs Afrikas kyst. Det
er nemlig, for at komme rundt om Kap det gode Håb, nødvendigt at slå en stor
bue ud i Atlanterhavet helt ned til 40 gr. S, for derefter, med de fremherskende
vestenvinde i ryggen, at passere Afrikas sydspids. Den første der fandt ud af
det, var Bartolomeo Dias, der i 1487 rundede Afrika og nåede frem til Mossel
Bay ca. 200 km øst for Kap det Gode Håb. Vasco da Gama fulgte samme rute
som Dias, for det var en god rute for den, der ville forbi Afrikas sydspids. Til
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gengæld var den ikke god for den, der ville undgå skørbug. Den gav nemlig ikke megen mulighed for at komme i land og få friske forsyninger.
Det fik Vasco da Gama at mærke, og samme gjorde hans efterfølger Pero Alvares Cabral. For ikke alene slog han, ligesom da Gama og Dias, et stort slag
ud i Atlanten, så langt at han blev den første europæer, der gik i land i Brasilien,
men han havde også fra Vasco da Gama fået besked på at undgå Kap Verde
Øerne, hvor der på den tid var behandlingscenter for velhavende spedalskheds
patienter fra Portugal og Spanien. Efter at have rundet Kap det Gode Håb prøvede Cabral at gøre landgang, men i lighed med Vasco da Gama blev han meget dårligt modtaget af den lokale befolkning, og ikke før Malinda lidt nord for
Mombasa kunne han komme ind og få forsyninger. (12)
Det var ikke kun skørbug, der ramte Cabrals og de andre portugisiske besætninger, for sammen med de lange rejser over oceanerne fulgte udover skørbugen, en hel række sygdomme, hvoraf nogle var kendt fra tidligere, medens andre dukkede op for første gang. Sygdomme der i de næste 3-400 år fulgte søfolk
på langfart, og som kan opstilles under følgende grupper: Febersygdomme som
tyfus, malaria og gul feber. Diare sygdomme som tyfus, salmonella forgiftninger og/eller andre maveinfektioner. Reumatiske lidelser som gigt, lidelser i lunger og luftveje som tuberkulose og bronkitis og endelig som den femte gruppe,
den sygdom denne artikel handler om: Skørbug. (13) Det skal i den forbindelse
indskydes, at der ofte når vi hører om sygdomsangreb på datidens skibsbesætninger, er tale om et dobbelt angreb af både skørbug (mangel på C-vitamin) og
beri-beri (mangel på B-vitamin) Navnet beri-beri er singalesisk og betyder "jeg
kan ikke", underforstået jeg er for syg (til at arbejde).
Den 20. september 1519 sejlede Ferdinand Magellan (ca. 1480-1521), portugiser i spansk tjeneste, fra Sanh1car de Barrameda i Sydspanien . Målet var at
finde en vestlig søvej til Molukkerne, men rejsen endte som en jordomsejling,
den første vi kender til. 265 mand med fem skibe drog afsted, men kun 18 mand
og et skib nåede den 8. september 1522 tilbage til Sanhicar, Magellan selv var
blevet dræbt af de indfødte på Øen Mactan i Philipinerne. 247 mand havde mistet livet heraf mange p.g.a. skørbug. De lange stræk ned gennem Atlanten og
over Stillehavet uden friske forsyninger havde været svære at klare. Italieneren
Antonio Pigafetta var med, og skrev efter hjemkomsten en beretning om turen
til kong Karl V. Deri fortalte Pigafetta at mandskabet i perioder spiste kiks, der
ikke var kiks, men pulver med orme. De spiste det læder, der var syet om storråen, de spiste savsmuld: "og rotter blev så stor en delikatesse, at vi betalte en
halv dukat pr. stk. for dem." (14)
Også på rejser nordpå til Canada og Grønland dukkede skørbug op. Martin Frobisher (ca. 1520-1594) der foretog tre ekspeditioner til Canada, og gav navn til
Frobisher Bay ved indgangen til Hudson Strædet, blev dog ikke ramt af sygdommen. Rejserne var for korte, og desuden lærte Frobisher af de lokale eskimoer at supplerer sine forsyninger med frisk sælkød og fisk. Jens Munk, der afsejlede mod Hudson Bay den 16. maj 1619 med skibene ENHJØRNINGEN
og LAMPRENEN, var derimod mindre heldig. Den 21. november, på nær fem
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dage præcis seks måneder efter afrejsen fra København, døde skibstørneren ombord i ENHJØRNINGEN. Allerede i september var de første tilfælde af skørbug dukket op, men Jens Munk vidste godt, hvordan man skulle behandle sygdommen og fortalte: "Jeg lod de syge Folk føre af Skibet ind paa Landet, og der
funde vi endnu nogle Multebær, Stikkelsbær og andre, som udi Norge kaldes
Tyttebær og Kragbær. Desuden lod jeg dagligen gøre en god Ild for de Syge,
hvoraf de bleve vederkvægende, og derefter komme de smukt til deres helbrede
igen."(15) Jens Munk var altså klar over, hvordan sygdommen skulle helbredes,
men han havde også planlagt at overvintre i Canada, og hvordan finder man bær
i Canada, om vinteren når alt er frosset til, og sneen ligger meterhøjt overalt.
Det var umuligt. Vi skal ikke her komme nærmere ind på det, men kun nævne,
at da Jens Munkjuni 1620 lettede anker fra Hudson Bay, og stod ud med ENHJØRNINGEN, var der ud af de oprindelige 65 mand kun Jens Munk og to andre tilbage. De tre alene sejlede skibet over Nordatlanten til Bergen, hvor de
nåede frem den 20. september 1620.
Jens Munk var klar over hvordan skørbug skulle behandles, og det samme var
flere af hans samtidige. De mænd der førte de første europæiske skibe ud over
Atlanten, rundt om Afrika eller nordpå for at finde Nordvest Passagen, var både
søfolk og opdagelsesrejsende. Det var mænd, hvis vi tillader et lille sidespring,
der var i besiddelse af de menneskelige egenskaber, der igennem de næste to
hundrede år skulle være med til at gøre Europa til verdensmagt: initiativ, nysgenighed og opfindsomhed. De var i besiddelse af denne specielle europæiske
tro på, at verden var foranderlig, og at det lå indenfor det enkelte menneskes
muligheder at være med til at skabe denne foranderlighed, men vi skal selvfølgelig heller ikke glemme, at mange af dem også var helt klar over, at det guld
og sølv de fandt på deres vej, hjemme i Europa ville være et glimrende betalingsmiddel. Kort sagt mænd der var vandt til at tage beslutninger, og til selv
at finde løsningerne på pludseligt opståede problemer eller muligheder. Således
som franskmanden Jacques Cartier (1491-1557) der på sin første rejse op af St.
Lawrence Floden i 1534 lod en sømand, der var død af skørbug, obducere for
at man kunne se, hvad der var galt med ham og på den måde finde en kur, der
kunne redde resten af ekspeditionens deltagere. Obduktionsrapporten eksisterer
endnu, og ifølge den var den dødes hjerte hvidt, men råddent og svømmede i
ca. en liter rødt og råddent blodvand der strømmede ud af liget, da det blev åbnet (hvilket kunne tyde på en våd beri-beri, som er endt med et terminalt hjertesvigt med ødem). Leveren var meget lys, medens lungerne var sorte og angrebet af koldbrand. Også hofterne var sorte, men kun på overfladen, for kødet
under huden var sundt og godt. (16)
Obduktionen fortalte ikke Cartier meget om den rette behandling mod skørbug
eller beri-beri, men det gjorde tilgengæld de lokale indianere, for de brugte saften fra bark og blade fra et af deres lokale træsorter, som de kogte til en suppe,
de drak lidt af hver anden dag. Cartier lod sine folk gøre det samme, og syg
dommen forsvandt så godt: "at alle dem af os der brugte det, ved Guds hjælp
genvandt vort helbred". (17)
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Hvis skørbug skulle holdes nede, gjaldt det om jævnligt at skaffe friske forsyninger af vand, fersk kød og specielt grøntsager. Den første europæer der fandt
ud af det, var nok englænderen Sir Richard Hawkins (1562-1633), der i juni
1593 stod ud fra Plymouth med kurs mod Sydamerika og Magellan Strædet, og
allerede i august måned, på turen ned gennem Atlanten, og kun to måneder efter
afsejlingen fra England, blev mandskabet angrebet af skørbug. Hawkins selv
berettede, at de syge blev sløve og trætte, deres gummer rådnede, tænderne
faldt ud, de fik smerter i lemmerne, der var stærkt opsvulmede af væskeansamlinger. Så meget, at hvis man prikkede på de opsvulmede lemmer med en finger, så efterlod prikket en fordybning, der kun langsomt fyldtes ud igen. Det
sidste kunne tyde på en våd beri-beri , og det er derfor muligt, at mandskabet
har lidt af både mangel på C- og B-vitamin. Som årsager til sygdommen nævnte
Hawkins forskellige, hvoriblandt var for meget saltet mad, ikke mindst den daglige kogning af saltet kød i saltet vand . Dernæst nævnte Hawkins den dårlige
luft, der herskede indenborde, fra råddent bundvand, dårlig ventilation på mellemdækket foruden den dårlige personlig hygiejne. Når det gjaldt helbredelse
af sygdommen var Hawkins ikke i tvivl, og fremhævede frugt og specielt saften
fra appelsiner og citroner, og han tilføjede: "This is a wonderfull secret of the
power and wisdom of God, that hath hidden so great and unknowne vertue in
this fruit, to be a certaine remedie for this infirmitie." (18)
Sir Hawkins landsmand Sir James Laneaster var af samme opfattelse. Han var
i 1591 til 1594 med på den første engelske ekspedition til Ostindien, og i 1601
til 1603 ledede han den første rejse til Indien organiseret af det nyetablerede
East India Company. Allerede på sin første rejse havde Laneaster stiftet bekendtskab med skørbug, og hvordan den skulle behandles. Så på rejsen i 160 I
gav han besked om at hvert medlem af besætningen ombord i THE RED DRAGON, det skib han selv førte, daglig skulle have tre skefulde citronsaft. Af en
eller anden grund havde Laneaster ikke indført den samme regel for besætningerne på flådens øvrige skibe: THE HECTOR, THE SUSAN og THE ASCENSION. Resultatet var, at da flåden nåede Kap det Gode Håb, havde de tre sidstnævnte skibe mistet 105 mand ud af en samlet besætning på 300, og resten af
de tre besætninger var så svage, at Laneaster måtte sende besætningsmedlemmer fra THE RED DRAGON, der ikke havde mistet nogen, ombord for at de
tre skibe kunne blive sejlet ind i Taffelbayen, hvor de syge blev bragt i land og
plejet med frisk vand, grøntsager og frugt. Snart havde alle genvundet helbredet, og rejsen kunne fortsætte, men kun til Madagascar, hvor man igen gjorde
holdt for at tage friske forsyninger ombord.
Hvorfor Laneaster ikke tog citronsaft med til alle fire besætninger, ved vi ikke,
men Laneasters rejse kan dermed ses som et eksperiment, der viser forskellen
mellem besætninger der rejser med og uden forsyninger af citrusfrugter. Det var
flere klar over, for som det hedder i en samtidig kilde: "And the reason why the
Generals men stood in better health than the men of other ships was this: -he
brought to sea with him certain bottles of the juice of Iimons, which he gave to
each one as long as it would last, three spoonfuls every morning fasting, not
suffering them to eate anything after it tiII noone". ( 19)
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Hawkins og Laneasters erfaringer kom med i den første lægebog om søfartsmedicin, der blev udgiver i England: John Wodall's The Sugeons Mate, der udkom i 1617. Wodall, der var uddannet kirurg, havde sejlet med East India Company, hvorefter han var gået i land, og var blevet kirurg på St. Bartholomew
Hospital og chef kirurg for East India Company.
Wodall har dermed kendt Laneaster og hans råd angående behandlingen af
skørbug, men det er dog næppe ham, der anbefalede Laneaster at bruge citronsaft, men han skrev: "The juyce of Lemons is a precious medicine and well tried being sound and good. It is to be taken each morning two og three spoonfuls
and fast after it for two hours and if you add one spoonful of Aqua Vitæ thereto
to a cold stomacht it is the better". (20) Laneaster og Wodall anbefalede dermed, at juicen ikke kun skulle bruges i behandlingen af dem, der havde sygdommen, men at den også skulle bruges som led i en forebyggende eller profylaktisk behandling. Flere fulgte rådet, deriblandt kaptajn John Smith der i sin
bog: An Accidence for Young Seamen fra 1626 anbefaler at bruge citronsaft
mod skørbug.
Laneasters efterfølger ombord i THE RED DRAGON Henry Middleton havde
dog en anden opfattelse. Middleton sejlede fra Gravesend den 25. marts 1604,
som chef for East India Company's anden flåde mod Ostiridien, og denne gang
blev der ikke delt citronsaft ud. Resultatet blev, at da flåden i slutningen af juli
fik kending af Taffelbjerget, var 60 af skibets små 200 besætningsmedlemmer
ramt af skørbug. Efter fem ugers ophold i Taffelbayen, hvor de syge kunne genvinde kræfterne, fortsatte rejsen mod Bantam, men uden ophold på Madagaskar, så da flåden i december nåede frem, var der ifølge Edmund Scot der modtog flåden: "hardlie fiftye sound men in theire foure ship's". (21)
Uanset hvad Hawkins, Lancaster, Wodall og Smith mente og anbefalede, så må
man desværre konstatere, at de fleste søfolk og læger i deres samtid havde en
anden opfattelse. Det skyldtes for en del, at anbefalingen af et så enkelt middel
som citrussaft ikke passede særlig godt ind i samtidens mere teoretiske opfattelse af medicin. Hvad denne var, skal vi komme ind på nedenfor, men
Wodall kom selv ind på det i sin bog, hvor han udover citrusfrugter også anbefalede åreladning og vitriol-olier ( svovlsyre) som gode behandlingsformer mod
skørbug. (22)
Anbefaling af citrusfrugter hvilede nemlig på praktisk erfaring blandt tidens søfarende, og havde ikke, som anbefalingen af åreladninger, rod i tidens almindelige medicinske teorier. Endnu i 1600- tallet hvilede den europæiske medicins ideer på den gamle græsk/romerske lære, på Hippocrates (460-377 f. Kr.),
og på den senere Claudius Galenus ( 130-200) der var læge for både kejser
Marcus Aurelius og hans søn Commodus. Ifølge den gamle græsk/romerske lære var der i det menneskelige legeme fire hovedvæsker: blod, slim samt gul- og
sort galde. Legemets fundamentale sundhed hvilede på, at disse fire væsker var
i en forudbestemt indbyrdes balance, medens stort set alle sygdomme kunne
diagnosticeres tilbage til en eller anden form for u- eller forrykket balance mellem de fire væsker. Deraf fulgte, at de fleste former for behandling gik ud på at

107

føre balancen mellem de fire væsker tilbage til en form for ligevægt. At der var
fire væsker, havde den græske læge Polybius, svigersøn til Hippocrates, påvist,
for hvis man gaven patient et kraftigt brækmiddel, sagde Polybius, så ville
denne først kaste slim op, dernæst gul galde så sort galde og endelig til sidst
blod.
Med tiden blev læren om de fire væsker udbygget. Dels fandt man, at uanset balance, så ville en af væskerne altid være dominerende, hvilket skyldtes forskelle
i årstid, levealder og temperament. Om foråret dominerede blodet, der hørte
sammen med den sangvinske type, om sommeren var det den gule galde og den
koleriske type, om efteråret sort galde og melankoli, medens slimen hørte sammen med vinteren og den flegmatiske type.
Legemsvarmen blev produceret i hjertet, og det var også her, at den indåndede
luft blev omdannet tillivsluft. Derfor, mente man, var det også klart, at de fleste
udbrud af epidemiske sygdomme, kom fra det mennesket havde tilfulles. nemlig den luft de indåndede. Hjertet var en slags ovn der varmede legemet op til
legemstemperaturen, hvad den så var, fandt man først ud af i 1578, da lægen
Johannis Hasler i De Logistica Medica hævdedes at legemstemperaturen var
individuel, og stod i forbindelse med det enkelte menneskes geografiske placering. (23)
Efter Romerrigets sammenbrud var det meste af den gamle græsk/romerske
videnskab blevet glemt, men via arabiske oversættelser og via maurerne i Spanien vendte den klassiske verdens viden, ofte blandet op med arabisk videnskab, i løbet af renæssancen tilbage til Europa.
For første gang i tusinde år kunne europæiske forskere igen læse disse klassiske
tekster, og selvom de nok havde været kendt tidligere, gjorde de et stort indtryk. Galenus værker, der i 1476 blev udgivet på latin, bevirkede således at Jacobus Sylvius, professor i anatomi ved fakultetet i Paris, fra da af mente, at
formålet med anatomi undervisning ikke mere var at lære de studerende kendskabet til den menneskelige anatomi, men derimod at analysere hvad Galenus
egentlig havde ment. Hvorved faget anatomi nærmest blev til en underafdeling
af klassisk filologi. Jacobus Sylvius hævdede også, at hvis der ikke var overensstemmelse mellem legemets anatomi og Galenus lære, så var det tegn på, at
menneskets anatomi havde ændret sig siden Galenus. En opfattelse der i længden var svær at opretholde, da det i Romerriget havde været forbudt at dissekere mennesker, så Galenus havde måttet nøjedes med aber. (24)
Det kan derfor ikke undre, at et opgør med Galenus' lære, og den næsten skolastiske opfattelse af lægevidenskaben som hans senere tilhængere stod for, satte ind. Vi skal ikke her komme nærmere ind på det, men kun nævne læger og
videnskabsmænd som Andreas Versalius (1514-1564) der ikke opfattede anatomi som en afdeling under filologi, men som selv dissekerede - i mennesker - og
som derfor fandt så mange fejl hos Galenus, at han kasserede Galenus lære og
udgav sin egen anatomi: De Humanis Corporis Fabrica der udkom i 1543. (25)
William Harvey (1578-1657) der fandt, at arterierne kun indeholdt blod, og
ikke som hævdet også luft. Harvey fandt også, at det var igennem arterierne og
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ikke venerne, at blodet fordeltes i kroppen. Blodet blev heller ikke, som man
hidtil havde antaget, dannet i kroppen af den næring man indtog, det kunne,
hævdede Harvey, ikke lade sig gøre, med de store mængder blod der var i legemet. Eneste forklaring var derfor, at blodet blev genbrugt, at det cirkulerede der var altså et kredsløb . Den påstand vakte debat, og bl.a. Oluf Worm professor ved Københavns Universitet gik stærkt imod, og erklærede, at enhver tanke
om et kredsløb var utænkelig. Også hans kollega Thomas Bartholin gik imod,
men lod sig dog efter et par år omvende til den nye lære. (26)
Forklaringen på hvordan blodet kom fra arterierne til venerne og dermed retur
til hjertet, måtte vente på opfindelsen af mikroskopet og på Marcello Malpighi
(1628-1694), der i 1661 ved hjælp af mikroskopet, fandt kredsløbets overgang
fra arterier til arterioler og derfra via kapillærerne til venoler og vener og dermed retur til hjertet. (27) Veneklapperne var allerede opdaget i 1574 af Fabricius ab Aquapendente (1533-1619) (28) og vor egen Niels Steensen (16381686) havde fundet motoren, idet det var ham der påviste, at hjertet var en muskel, og dermed ikke hjemsted for hverken livsvarmen eller livsånden. (29) En
påstand der blev yderligere udbygget, da Robert Hooke (1635-1703) påviste
at det var i lungerne at blodet skifter farve, og ikke som Harvey havde hævdet
i hjertet. Deraf fremgik det nemlig, at det var i lungerne, blodet blev blandet
med luften og ikke i hjertet, som Steensen korrekt havde påvist kun var en
muskel eller pumpe, der drev kredsløbet og dermed hele maskineriet. (30) Med
hele denne nye forskning og dens resultater var der efterhånden ikke meget tilbage af de gamle græsk/romerske teorier, der om kredsløbet havde hævdet, at
venerne udgik fra leveren, arterierne fra hjertet medens blodet, på basis af den
føde vi indtog, blev dannet i maven.(3l)
Dette sidespring om græsk/ romersk medicin og den kritik der satte ind fra midten af 1500-årene, for at man kan forstå, at samtidigt med de store geografiske
opdagelser og de lange sørejser, skete der også store opdagelser indenfor lægevidenskaben. En nyorientering satte ind, der kasserede den gamle skolastiske
opfattelse af medicinsk forskning, til fordel for en mere empirisk baseret opfattelse. Men det var, som vi så det hos Oluf Worm, en nyorientering der tog
tid, for det var 1000 års lærdom, der skulle kasseres til fordel for ny tænkning.
Det var derfor heller ikke nok, at nogle søfolk og kirurger med praktisk erfaring fra deres rejser fortalte, at de havde gode erfaringer med citronsaft eller
multebær, for også de var, som vi skal vende tilbage til senere, delt på spørgsmålet. Kun ved at forstå denne nyorientering og den tid den tog, forstår man
den forskel, der opstod mellem de råd der var baseret på praktiske erfaring, og
de stadigvæk teoretisk baserede anvisninger vi ofte finder i 16-1700-årenes lægebøger.
Den første trykte danske lægebog der omtaler skørbug er Henrik Smids Lægebog fra 1537, men på det tidspunkt var sygdommen blevet omtalt i flere tidligere manuskripter om medicin og sygdomme. Sygdommen har været et problem, for vi ved at rigshofmester Peder Okse (1520-1575) som et led i bekæmpelsen af skørbug blandt almuen, havde indført flere nye sorter frugttræer og
rodfrugter. Med Ove Geddes rejse i 1618-22 til Indien og Jens Munks ovenfor
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nævnte rejse i 1619-20, og de voldsomme angreb af skørbug besætningerne på
de to ekspeditioner blev udsat for, blev der for alvor sat fokus på sygdommen,
og der udkom under Christian IVs regeringstid en del bøger, der omhandlede
netop den sygdom.
En af dem, og vel nok den hvor arven fra den græsk/romerske lære om de fire
legemsvæsker slår tydeligst igennem er: En nyttig Urte =og Læge Bog af præsten ved Bremerholm Kirke Niels Mikkelsen Aalborg udgivet i København i
1633. Mikkelsen Aalborg var præst, men han havde oprindeligt studeret medicin, og læst både i København, Wittenberg og Rostoek, og hans lægebog blev
i mere end hundrede år en af de mest populære lægebøger blandt den danske
almue. Mikkelsen Aalborg fortæller, at man ved behandlingen af skørbug skal:
"Raade Patienten til en god Motion og Bevægelse, som erfaringen lærer, at de,
som ere til søs og skibs og som bestille noget, bliver uangrebne for skjørbug,
derhos maa Patienten og tage tilstrækkelig Drikke til sig, saa at Blodet bliver
vel vædet og holdes flydende. - - - - Dernæst har man at se hen til, at det
staaende Blod bliver igien fordeeIt, hvorved man dog alletider maa give Agt
paa Forskjellen af Temperamenter, at man ikke raader noget til Lægedom som
efter Teperamentets Beskaffenhed ere mere skadelige end nyttige. Thi dersom
man ville gribe en Cholerius an med Peberrod, Rødløg, Hvidløg, Sennep, Coehleare, Pengeurt, Peber, Ingefær og Brøndkarse, hvilke ting gjøre godt hos
Sangvinicus, saa vilde man sandelig ikke gjøre meget godt, men derved først
ret fuldkommen bringe Blodet i pinefuld brusen. " (32)
Det her citerede afsnit, nævner søfolk, men ellers er de fleste af tidens bøger om
skørbug rettet imod befolkningen i land. Også den afhandling om skørbug, Chistian IV i 1640erne bad universitets lærere skrive, var først og fremmest beregnet på befolkningen i land. Dette skrift, der udkom i 1645 under titlen: "En kort
Undervisning om Skorbug/hvorledis den nest Guds hjelp/kand forekommis oc
Cureris" skrevet og udgivet af det medicinske fakultet ved Københavns Universitet i 1645, er nok den bedst kendte afhandling om skørbug vi på dansk har fra
1600-årene.
Ifølge professorerne ved Københavns Universitet skulle årsagen til skørbug
først og fremmest findes i den dårlige luft man indåndede: fra huse der var dårligt udluftede og rengjorte, fra råddent tang langs strandene, stillestående råddent vand i søerne og urene gader i byerne. For som det hedder: "Naar sadan en
Lufft bliffuer igiennem Munden! Næsen oc Svedehulerne indtagen i et Menniskis Lif/ kand den icke andit end gifue forrodnelse oe fordervelse/ ved huilcke
den naturlige Warme som skulle hielpe Madden oc andre Wedsker ret at fordøve quelis/oc saa got som udsluckis/megen foradnelse i Liffuet sanekis oc
Blodis fordervis." (33)
Som en anden årsag nævnes den føde man indtog: brød bagt på fordærvet kom,
kød som er " saltet/forslimet!halffrodden!fortørit i Røglharsk Flesk/tør Fisk som
den beste Krafft oc Safft haffuer mist/saltet Torsk/Sild/oe andre Fisk som er
kast i Lagen! oe kagis undertiden! i synderlighed til Skibs/ i ful og radit Wand/
gammel Ost!harsk Smør/ - - - 011 som bryggis aff ont Wand oe Malt/"(34) - "Her til med bliffuer de for andre med denne Siugdom mest behafftit som lefuer
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it stille Leffnit/icke beveger Liffuit med Arbeid eller andre øffuelser" - - - "Saa see vi de som soffue megit/ ae icke rører sig naar de ere til Skibsl snarere
angribis her med! en Bonden paa Landsbyen som med pløjen/saen/ tersken ae
høsten! vel vide at ordriffue Skørbugoc den onde vedske som sanetis aff hard
kost." (35) Endelig nævnes til sidst at sygdommen både smitter og er arvelig.
Den tunge og ofte fordærvede kost kan ikke som det hedder: "kogis aff maven
som det sig burde", og dermed kan den ikke afgive "gat Blod". I stedet samles
i: "liffuet møgen uhørnskhed/ som radner ae bekommer en synderlig Skøbugsart". Man fyldes derfor, hedder det videre, med en ond og rådden melankolisk
væske som både forstopper Ører og lymfegange ved leveren og milten. Det var
ifølge de gamle grækere leveren og miltens sygdomme, der sammen med efterår og for meget sort galde, skabte det melankolske temperament: "saa ae giffuer
en fordervelig Damp fra sig op til MundenIhalsen ae Hoffuedit/ hvorudaff
Tendgierne hoffnis/bløder Itenderne løsis /Munden luekter ilde". (36) En ånde
så man troede, at den alene var nok til at tandkødet rådnede og tænderne blev
sorte og faldt ud - det har været en ånde, der ville noget!
Med hensyn til behandlingen anbefalede professorerne, at man både udluftede
og rengjorde beboelseshuse bedre. Dernæst at man lagde mere vægt på ordentlige fødevarer: godt brød, fersk kød meget gerne kogt med peberrod, timian,
merian, rosmarin, salvie, persille og nævnes det "pomerantze ae citrone skaller". Man var altså klar over, at citrusfrugt var godt, men det nævnes på lige fod
med andre grøntsager, og man bruger ikke saften, men skallerne. Det hele skal
også koges, hvilket var uheldigt, for vi ved i dag at kogning sænker C-vitamin
indholdet til næsten ingenting. Udover de her nævnte, anbefaler bogen også en
række urter som: kokleare, stenurt, karse og asparges. Urter der i dag er kendt
for deres indhold af C-vitamin. Derudover anbefaler bogen også at drikke vin,
det kunne man nu godt spare sig, for hvis ikke det var helt frisk vin fra samme
år, var der ikke mange C-vitaminer tilbage i den.
Af bogen fremgår det, at hovedårsagen til skørbug skyldtes ensformig kost
oftest saltet eller på anden måde konserveret, så den kunne holde sig over længere perioder, og at behandlingen mod sygdommen lå i friske fødevarer og i
særdeleshed frugt og grønt. Man vidste dermed, at hvis sygdommen skulle bekæmpes effektivt, krævede det, at man vænnede befolkningen til nye kostvaner,
med en betydeligt mere varieret kost, end den ensformige saltede kost, ikke ulig
sømandens, som befolkningen i de Skandinaviske lande blev udsat for, ikke
mindst gennem de lange vintre hvor det var næsten umuligt at skaffe frisk frugt
og grønt. Det fremgår dog også af bogen, at man ikke havde fået begrænset årsagerne til kun at være et spørgsmål om ernæring, og behandlingen dermed kun
et spørgsmål om at give patienten det kosttilskud han manglede, i dette tilfælde
et tilskud af C-vitamin. Hvad man heller ikke kunne forlange, da den præcise
diagnose af sygdommen først kom med vort århundredes vitaminlære.
Tre år efter i 1648 udgav Simon Paulli professor i anatomi, kirurgi og botanik
ved Københavns Universitet, på kongelig befaling sin Flora Danica, som var en
vejledning i medicinsk brug af danske planter. Væsentligst her er koklearen,
som vi i dag ved indeholder fire gange så meget C-vitamin som citroner. I Dan111

mark blev denne plante også kendt under navnet skeurt, og den blev for bekæmpelsen af skørbug i Danmark hvad multebærret blev for nordmændene.
Også i England, hvor sygdommen var kendt både indenfor orlogs- og handelsflåden, blev der udgivet flere bøger om emnet. 11696 således: An Account
of the Nature, Causes, Symptoms and Cure of the Distempers that are Incident
to Seafaring People, skrevet af William Cocburn (1669- 1739). Bogen blev en
succes, den udkom i tre udgaver, og blev også solgt i Frankrig, Tyskland, Danmark og Sverige, ligesom den blev oversat til hollandsk. Desværre, kan man
næsten sige, for Coekburn's ry hvilede på en meget berømt mikstur eller afføringsmiddel, som blev brugt i forbindelse med dysenteri. I dag ville vi nok
sige berygtet mikstur, for afføringsmiddel er næppe det, en patient med dysenteri har mest brug for. Cockburn var i sin opfattelse af medicin dybt konservativ, og det var ikke fra ham at mandskabet ombord i Royal Navy skulle forvente reformer, hvad følgende afsnit fra bogen om skibskosten i den engelske
flåde nok kan give en fornemmelse af: "Now all these victuals are so sound, and
the meat so well salted, that not only there ean be no better found any where,
but it is generally believed , that the sea pork, especiaIly, is the best in England.
So that whatever a sailor may complain of in the Royal Navy, his victuals are
in great deal better, and his allowance larger, than in any navy or merehant
ships in the world. Their drink is good table beer as any family in England ean
drink." (37)
Den solide skibskost: saltet kød, ost, bønner, smør og havremel var ifølge
Cockburn nødvendig for søfolk. Folk med stillesiddende arbejde, eller folk der
ikke fik motion, havde næsten umuligt ved at fordøje så kraftig kost. Deres
lymfe ville fortykne, og deres lymfekar stoppe til, men med søfolk forholdt det
sig ganske anderledes, for de havde så hårdt fysisk arbejde, at næppe en muskel
på kroppen var urørt, og de ville derfor være istand til at fordøje denne grove
kost, som var de "the most delicate ladie's og konkluderede Coekburn: "the
greater the work and the labour is, in this way of living, the digestion and nutrition will be better performed, the motion of the blood will be more exaet, and
the health of the sailors will be more firm." (38)
Igen ser vi, som hos Mikkelsen Aalborg og hos professorerne ved Københavns
Universitet, hvordan analysens udgangspunkt er et spørgsmål om legemsvæskernes tilstand og balance. En af dem fortykner, kredsløbet går i stå, hvilket
medfører forrådnelse i den stillestående legemsvæske. Helbredelse består derfor også i at få den berørte legemsvæske ført tilbage til normaltilstanden, således at kredsløbet igen kan komme ind i en normal gænge. Det kan så ske via
kosten, via åreladning eller via fysiske øvelser eller arbejde. For årsagen til sygdommen var, ifølge Coekburn og hans samtidige, en blanding mellem den svært
fordøjelige skibskost og mangel på motion. Ifølge Coekburn ramte sygdommen
derfor først og fremme st det han kaldte "the boatswains favourites" og fortsætter han: "For they are over-run with Seurvy, whilst they, who with full power and authority turns out to their wateh, enjoy a sufficient Stoek of Health,
as do likewise the better sort of them that put themselves forward by being di112

ligent to their business. This lazy Temper some Seamen and most of the press'd
Land-Men is the true original af the geenuine Scurvies that are coming to be
met with at sea". Og han slutter af med følgende salut: "I have said enough to
explain the way, how this sickness is produced with us, and to show that this
is a necessary consequence of an idle life and af feeding on salt beef and of
pork. (39)
Udover motion og en mere frisk og let kost, mente Cockburn, at man skulle
give patienten medicin, der kunne gøre blodet mere flydende, så det kom bedre
igennem blodårerne. De syge skulle helst bringes i land, da Cockburn ikke mente at sygdommen kunne kureres til søs, og for en tid skulle den solide skibskost
udskiftes med fersk kød og grøntsager. Ellers anbefaler Cockburn brækmidler,
vitriol-olier samt forskellige mediciner, hvoraf nogle dog indeholder citronsaft.
Så også hos Cockburn er der tale om en bredt favnende behandling, der blandt
meget andet også inkluderer citrusfrugt eller saft, men også her er citrussaft set
på linje med andre medikamenter som valmuefrø. sherry og honning.
Små 50 år efter udgivelsen af Cockburns bog den 18. september 1740 stod den
engelske søofficer commodore George Anson ud fra St. Helens ved Isle of
Wight i spidsen for 5 skibe og 1.955 mand. Det var under den krig mod Spanien, som englænderne betegner "The War of Captain Jenkins Ear", og Ansons
opgave var, med sin flåde at sejle om på østkysten af Sydamerika, for derovre
at føre krig mod den spanske søfart.
Flåden kom uheldigt af sted. Der var, sikkert på grund af krigen, mangel på
mandskab, så en del af besætningen var rekonvalescenter hentet i flådehospitalet i Haslar, og derudover var 500 mand pensionister fra Chelsea Hospital. På rejsen ned gennem Atlanten anløb flåden Madeira, for at indtage frisk
vand og den madeira vin, som man vidste var særlig velegnet, til at klare strabadserne på lange sørejser. Derimod fik man, ifølge den beretning præsten Richard Walter ombord i HMS CENTURION lavede efter hjemkomsten, hverken
citrusfrugter, fersk kød eller friske grøntsager ombord. Hvorfor man undlod det,
kan vi i dag kun gætte om, måske glemte man det, eller man mente ikke, at den
videre rejse ville vare så længe, at det kunne blive nødvendigt. Uanset årsagen,
så var resultatet, at man kun havde den normale skibskost, og den viste sig at
være af dårlig kvalitet. Skørbug stødte til, så flåden også måtte gøre ophold i
Brasilien, da over 20% af mandskabet var ramt af sygdommen. Det hjalp ikke
meget, for på kysten af Brasilien hærgede malariaen, og i januar lettede flåden
derfor igen anker og stod sydpå mod Kap Horn. Skørbugen vendte tilbage, og
så alvorlige var angrebene, at der på CENTURION kun var 6 mand pr. vagt til
at mande fokkemasten, da man rundede Kap Horn.
Da flåden, på det tidspunkt kun tre skibe, i juni nåede Øen Juan Fernandez, var
der af CENTURIONs besætning på oprindeligt 510 mand kun 226 tilbage,
resten var døde fortrinsvis af skørbug. Richard Walter fortalte: "These common
appearance are large discoloured spots dispersed over the whole surface of the
body, swelled legs, putrid gums, and above all, an extraordinary lassitude of the
whole body, especiaIly after any exercise. This disease is likewise attended with
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a strange dejection of the spirits, and with shiverings tremblings, and a disposition to be seized with the most dreadful terrors on the slightest accident.
But a most extraordinary circumstances, and what would be scarcely credible
upon any single evidence is, that the scars of wounds which had been for many
years healed were forced open again by this virulent distember: Of this there
was a remarkable instance in one of the invalids on board the CENTURION,
who had been wounded above fifty years before at the battle of the Boyne, for
though he was cured soon after, and had continued well for a great number of
years past, yet on his being attacked by the scurvy, his wounds in the progress
of his disease broke out afresh, and appeared as if they had never ben healed."
(40) En del af de her nævnte symptomer kan også skyldes beri-beri, og at gamle sår springer op lyder sandsynligt, da bindevævet i selv ældre ar og sår ikke
kan vedligeholdes under vitaminmangelen.
Efter opholdet på Juan Fernandez stod flåden igen til søs, skørbugen vendte
igen tilbage og flåden måtte anløbe Øen Tinian i Mariannerne, hvor mandskabet
igen kunne indtage friske grøntsager, og forstår man, denne gang med så stor
succes, at de fleste var helbredt indenfor en uge. Tilsyneladende uden at lægerne ombord satte lighedstegn mellem udbruddene af skørbug, som skete når
mandskabet var på skibskost, og helbredelsen af samme, som skete når mandskabet var i land og fik frisk frugt og grøntsager. I stedet satte lægerne, når
sygdommen hærgede værst, deres lid til de på den tid så kendte Dr. Ward piller.
Dr. Joshua Ward (1685-1761), eller "Spot Ward" som han også hed grundet et
modermærke i ansigtet, var ikke uddannet læge, men klarede sig alligevel udmærket, for også dengang var der mange, der for sygdom og sundhed helst foretrak at søge råd hos andre end den professionelle læge. Så dr. Ward var ikke
alene kendt, han var også, som en del af vor tids healere og alternative behandlere, meget velhavende. Hans ry byggede på forskellige medikamenter som
Wards Pasta, Wards Afføringsmiddel, Wards Feber Pulver samt mest kendt,
de berømte Dr. Ward Piller, der for det meste bestod af blød harpiks, antimon
samt vineddike. Det var lykkedes dr. Ward at få markedsført pillerne overfor
flåden, som et meget effektivt, og derfor også meget dyrt, universal middel, der
kunne bruges mod alle tænkelige sygdomme, der kunne ramme en besutning
ombord i et af hans majestæts skibe. Ifølge CENTURIONs læge Richard Walter
havde pillerne en meget forskellig virkning på de syge, og nogle gange blev de
også lidt bedre, men oftest kun for en kort periode. Normalt gav '12 pille eller
mindre en mild svedetur fulgt af opkastning og afføring, medens en hel pille
eller mere gav det samme, men denne gang, som Richard Walter udtrykte det,
med "considerable violence". (41)
I 1744 vendte Anson hjem via Kap det Gode Håb, og havde således fuldendt
en jordomsejling, men prisen havde været høj. Ud af en flåde på otte skibe, havde han kun et tilbage og ud af et samlet mandskab på 1.955 var der ved hjemkomsten kun 145 tilbage. 1.810 besætningsmedlemmer var døde og ud af dem
ca. 1.300 af skørbug. (42)
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Anson havde været uheldig, både med besætning, proviant og de råd han havde
fået. Det var han ikke ene om, og det skulle blive meget værre . Under Syv Års
Krigen fra 1756-63 mistede den engelske flåde 1.512 mand som følge af kamp
mod 133.708 som følge af sygdomme deriblandt skørbug. (43) Det sidste tal
virker næsten ufatteligt, og dybt tragisk, ikke mindst fordi der på det tidspunkt
var læger og andre der var klar over, hvordan skørbug skulle behandles.
Thomas Dover født i 1662 bosiddende i Bristol var egentlig læge, men i årene
1708 til 1711, var han også næstkommanderende på den lille flåde af kaperskibe, en kreds af borgere i Bristol havde udsendt til kysterne omkring Sydamerika. Det var under Den Spanske Arvefølgekrig, og formålet med kaperflåden var at føre krig mod spanske skibe langs vestkysten af Sydamerika. 32
år før end Anson stod ud på sin jordomrejse, afsejlede Dover den 2. august
1708 med kaperflåden, hvoraf det meste af mandskabet var frivillige fra byen
Bristol, medens der blandt de øvrige også var en dansk sømand. På vej ned
gennem Atlanterhavet anløb flåden Kap Verde Øerne, hvor man fik friske forsyninger ombord deriblandt rigeligt med citrusfrugter. Fra Kap Verde Øerne
fortsatte rejsen til Brasilien, der blev anløbet i december, uden at skørbug eller
andre former for sygdomme havde ramt mandskabet. Fra Brasilien fortsatte
rejsen sydpå rundt om Kap Horn og i januar nåede flåden frem til Øen Juan Fernandez, hvor man fandt Alexander Selkirk, der var blevet sat i land på Øenfire
år tidligere, og som blev forbillede for Defoes Robinson Crusoe. Vigtigere for
os var dog, at flåden på vejen syd om Kap Horn havde mistet sit første besætningsmedlem matros John Veale, der var død af skørbug. Et dødsfald på ruten
England-Juan Fernandez, det var ikke så lidt bedre end Anson, der 30 år senere
mistede 284 mand på samme rute .
Dover vidste, at frisk frugt og grønt var den rette forebyggelse mod skørbug,
og hvis andre skulle have glemt det, så blev netop denne behandling i 1726
yderligere slået fast, da besætningen ombord i et engelsk orlogsskib blev reddet
fra skørbug, idet skibet rent tilfældigt havde en last appelsiner med, som blev
uddelt til de syge, hvorefter de hurtigt blev helbredt. (44)
I 1747, fire år efter Ansons rejse, blev fordelene ved citrusfrugter i behandlingen af skørbug påpeget i en anonym artikel i "Gentlemans Magazine", hvori
forfatteren udtalte, at frisk frugt. "do surprizing things in the cure, and what will
cure will also prevent".( 45) Artiklen var skrevet af John Huxham, der var læge
og ekspert i tyfus og andre febersygdomme. Tre år senere gentog Huxham sin
påstand i bogen: Essays on Fevers. Andre havde samme opfattelse, for samme
år som artiklen i Gentlemans Magazine var en anden læge, dr. James Lind læge
ombord i HMS-. SALISBURY ved at gennemføre nogle forsøg, der endelig
skulle klargøre, hvad der var de bedste midler i behandlingen af skørbug.
Dr. James Lind (1716-94) havde været skibskirurg i flåden siden 1739, så da
han kom ombord i HMS SALISBURY, havde han tidligere kendskab til skørbug, og havde også udarbejdet en redegørelse om de forhold, der fremmede
skørbug. Forhold som Lind, i god overensstemmelse med tidens opfattelse,
mente skyldtes en blanding af koldt og vådt tøj og klima samt mangel på frisk
luft. Dernæst nævnte Lind forplejningen, specielt den de syge fik. Den fandt
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Lind både sej og ufordøjelig, der var for meget saltmad og en næsten total mangel på friske grøntsager og frugt.
For at endelig at få klarlagt hvad der var det bedste middel mod skørbug, foranstaltede Lind ombord i HMS SALISBURY fra den 20. maj 1747 et eksperiment, der af mange er anset som det første rigtige kliniske eksperiment, der er
lavet.(46) Egentlig var det han gjorde, det samme som Sir. James Laneaster
mere tilfældigt var kommet til at gøre ombord i sine fire skibe i 1601. Ombord
i HMS SALISBURY udvalgte dr. Lind 12 skørbug patienter, der blev delt i
seks grupper af to mand, der alle fik den samme forplejning hver dag nemlig,
til morgenmad: havresuppe og sukker, middag: fårekød suppe og kogte beskøjter, samt til aften: byggrød, rosiner, ris, sago og vin. Ud over denne fælles kost,
fik hver gruppe et kosttilskud, der var forskelligt fra gruppe til gruppe. Den
første gruppe fik l liter cider pr. mand pr. dag, den anden gruppe 2 teskefuld
vineddike tre gange om dagen, den tredje gruppe fik Y21iter saltvand om dagen,
den fjerde gruppe en drik blandet op med hvidløg, sennep, peberrod, balsam og
myrra, medens de sidste to grupper hver dag fik to appelsiner og en citron. Efter at forsøget var tilendebragt, meddelte Lind, at appelsiner og citroner var den
absolut bedste behandling, da den ene af de patienter der fik det, var helt rask
efter kun seks dage. Efter citrussaft mente Lind, at cider var det næstbedste, medens de øvrige midler blev betegnet som stort set værdiløse. Med de kosttilskud
dr. Lind havde valgt, vil det sige at næsten alle de anbefalinger tidens læger gik
ind for, af Lind blev betegnet som værdiløse. Det skulle dermed også stå klart,
at et tilskud af citrusfrugt var det bedste middel i bekæmpelsen af skørbug.
Dette uagtet Lind ikke havde klarlagt den egentlige årsag til sygdommen, der
jo er mangel på C-vitamin, og heller ikke kunne give den korrekte anvisning,
der jo er et kosttilskud, der specielt omfatter C-vitamin. Det fremgår da også af
den suppleringsliste over velegnede kosttilskud, som Lind anbefalede udover
citrusfrugter. Den liste omfatter nemlig både øl med gran, forskellige grøntsagssupper, rå løg, saltede bønner, henkogte stikkelsbær, syltet (pickled) kål i eddike salat blade samt, hvad vi skal vende tilbage til: sauerkraut.
Da de mængder appelsiner og citroner flåden skulle bruge ville være så store,
og ikke mindst dyre, anbefalede Lind yderligere, at det ville være bedst, hvis
man fik det i form af saft eller juice. Denne skulle så fortyndes med vand og
derefter koges , indtil juicen fik en olieagtig konsistens. Dette sidste, ved i dag,
var ikke noget godt råd, for som anført ovenfor, så taber frugt og grøntsager ved
kogning det meste af deres C-vitamin indhold.
Med hensyn til citroner skete der med tiden en fejl, som dog ikke skyldtes Lind.
For den citron han anbefalede, var middelhavscitronen "Citrus Limonum", men
den anbefaling blev med årene misfortolket, så man i stedet kom til at bruge
limefrugt fra Vestindien. Hvordan fejlen skete vides ikke, men muligvis er der
sket en sammenblanding mellem frugternes latinske betegnelse. Ved at gå over
til limejuice fik man ikke alene en saft med et betydeligt mindre indhold af
C-vitamin, men man fik også, efter at uddelingen af limejuice med "The Merchant Aet" af 1854 også blev lovbefalet i den engelske handelsflåde, givet englænderne øgenavnet "limeys". (47)
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Hvad der ellers var mere eller mindre velegnede kosttilskud, i de anbefalinger
Lind gav, fremgår af følgende liste over udvalgte fødevare nævnt med deres
indhold af C-vitamin, eller askorbinsyre, sådan som vi i dag har været istand
til at bestemme det. Indholdet er i mg pr. 85 gr.
Appelsinjuice:
Citronjuice:
Limejuice:
Solbær
Persille
Sauerkraut

50
40
20
180
140
10

Rosenkål:
Æbler:
Hybensaft
Cider

Øl

30
5
200

O
O

Malt kun lidt (48)

Af listen fremgår det, at den cider som dr. Lind anbefalede som næstbedst, heller ikke kunne bruges, samt at der var adskillige frugter, der var og er betydeligt
bedre end både appelsiner og citroner. En del af dem som persille og solbær går
sammen med multebær og kokleare igen i mange af de gamle nordiske råd
imod skørbug.
Linds forsøg og hans anbefalinger blev publiceret i hans: Treatise of the Scurvy, der udkom i 1753, og de blev gentaget i hans: Essay on the Most Effectual
Means of Preserving the Health of Seamen fra 1757. I sidstnævnte bog omtaler
Lind også andre emner end skørbug, deriblandt hygiejnen ombord i flådens skibe, og ikke mindst de sygdomme besætningsmedlemmer, der var blevet sendt
ombord af de såkaldte "press-gangs", kunne bringe med. Som en af de første
fremhæver Lind de lusebefængte klæder, ofte nærmest pjalter, de mænd var
iført, som the press-gangs skaffede ombord. De pressede mænd kom ikke i karantæne, men blev sluppet løs blandt besætningen uden hverken at være blevet
vasket eller afluset, og uniformer var endnu ikke indført. Også her var Lind forud for sin tid, for ikke før 1909 påviste Charles Nicolle hvordan specielt tyfus
blev overført med lus. Udover dette gav Lind i sin bog også anbefalinger vedrørende forebyggelse af tropiske sygdomme, samt gode råd til hvordan man
holder sit skib velforsynet med frisk vand.
Lind havde fundet løsningen, men desværre var der ikke mange, der bemærkede det. Dels udkom der samtidigt med Linds bog flere andre bøger om emnet,
i alt 14 i perioden fra 1753 og til Linds bog kom i tredje oplag i 1772. Bøger
hvori anbefalingerne strakte sig fra hyppige åreladninger over tildelinger af
saltvand til anbefalinger om rigelig indtagelse af rom. Et var dog, hvad der blev
anbefalet i tidens lægebøger, noget andet var den erfaring, som tidens store søfarende havde. Her var den største af dem alle James Cook, og han gik ikke ind
for appelsin- eller citronsaft. Tværtimod mente Cook, at han havde fundet løsningen i et af de andre midler Lind havde nævnt, nemlig sauerkraut. Vi skal ikke her komme nærmere ind på James Cooks rejser og opdagelser, kun skal det
nævnes, at da Cook i 1768 drog ud på sin første rejse til Stillehavet ombord i
ENDEA VOUR, havde han med hensyn til mandskabets forplejning og sundhed
rådført sig med lægen dr. John Hutchinson. Han var lige hjemkommet efter at
have været læge ombord i THE DOLPHIN, der i årene 1766-68 havde deltaget
117

i Samuel Wallis jordomrejse. Den rejse hvor Wallis havde opdaget Tahiti, som
han havde givet navnet Georg the Thirds Island.
Hutchinson anerkendte, at citrusfrugter var et godt middel mod skørbug, men
det bedste middel, mente han, var dog en speciel slags suppe kaldet "portable
soup". En kødsuppe, opfundet 10 år tidligere af en fransk kvinde bosiddende
i England, blandet med krydderurter, hvorefter det hele af bevaringshensyn
blev kogt ned til en slags bouillon terninger. Udover denne suppe anbefalede
Hutchinson vineddike, destilleret vand samt frisk kød, sennep og kål i eddikelage.
Udover Hutchinson rådførte Cook sig med David MacBride, der i 1764 havde
udgivet: An Historicai account of a New Method of Treating the Scurvy at Sea;
containing ten cases which show that this destructive disease may be easy and
effectually cured without the aid of fresh vegetable diet. Bogen indeholdt en
total afvisning af frugtjuice og friske grøntsager i forbindelse med skørbug, til
fordel for en diæt suppleret med maltsaft og sauerkraut. MacBrides teorier var
meget populære, og blev støttet af både admiralitetet samt en række kendte læger hvoriblandt var Sir John Pringle, der var øverste medicinske myndighed for
den engelske hær og leder af The Royal Society.
Den flåde Wallis ledede på sin jordomsejling bestod af to skibe THE DOLPHlN ført af Wallis selv, samt THE SWALLOW der blev ført af Philip Carteret, og begge skibe blev før afrejsen, på MacBrides anbefaling, forsynet med rigelige mængder maltsaft og sauerkraut. Ombord i THE SWALLOW klarede
besætningen sig rimelig godt, og skønt Wallis i løbet af rejsen fandt at maltsaften og sauerkrauten var istand til at holde skørbugen nede, var han heller
ikke i tvivl om at den friske frugt, mandskabet fik under opholdet på Tahiti, var
så effektiv, at deres helbred nu var bedre, end da de forlod England. Carteret
derimod, der førte den betydeligt langsommere sejlende THE SWALLOW, fik
en noget anderledes rejse. Da han nåede frem til Stillehavet var ca. 25% af besætningen syge af skørbug. Maltsaften, fandt Carteret, var noget nær værdiløs,
og først på Tahiti, da mandskabet fik frisk frugt og grøntsager, blev skørbugen
bekæmpet, og det så effektivt at Carteret bagefter fortalte at grøntsagerne,
specielt kokosnødtoppe genskabte hans mænds helbred på kun en uge. (49)
Carterets opfattelse blev i 1768 støttet af dr. John Clerk læge i East India Company. På en rejse til Ostindien havde han forsøgt sig med maltsaft, men ligesom
Carteret fandt også Clerk maltsaften værdiløs. Derefter havde han udskiftet
maltsaften med to daglige skefulde citronsaft, og det middel havde vist sig ganske anderledes effektivt.
Desværre for tidens søfarende var Cook afsejlet, da Carteret og Clerk nåede
hjem med deres erfaringer, så Cook medførte, i overensstemmelse med de anbefalinger han havde fået af Hutchinson og MacBride, rigelige mængder kødboullion, sauerkraut og maltsaft, men kun meget lidt appelsin- og citronsaft.
Noget havde han dog med, for dr. Clerk udtalte bagefter, at Cook tilsyneladende havde fyldt så meget citronsaft i sin sauerkraut og maltsaft, at man næppe
kunne hævde, at disse i sig selv var hovedårsagen til mandskabets gode helbredstilstand.
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Dernæst var Cooks mandskab håndplukket, og havde derfor ikke meget tilfælles med den blanding af rekonvalescenter og pensionister, Anson havde fået
tildelt, eller med det mandskab "the press gangs" normalt sendte ombord i flådens skibe. Den daglige forplejning ombord var af høj standard, og det er hævdet, at Cooks ENDEAVOUR med hensyn til mandskab og forplejning var det
bedst udrustede skib, der i 1700-årene blev udsendt fra England. (50) Cook
overvågede også nøje, at mandskabet spiste det friske kød, sauerkraut og maltsaft, som han anbefalede, og da mandskabet strittede imod, lod han to mand piske, som eksempel på hvad der kunne ske, hvis man ikke fulgte chefens anbefalinger. (51)
Yderligere var Cooks rejse tilrettelagt, så han sjældent var mere end 15 uger
til søs af gangen, ligesom Cook nøje overvågede, at hans skibe blev holdt ordentlig rene, og at mandskabets personlige hygiejne var i top. Med de regler
han opstillede, kan Cook opfattes som skaberen af det regelsæt angående mandskab, forplejning og hygiejne der dengang skulle gælde på de lange oversøiske
togter. Dog var opfindelsen af 3 holds skift ombord, fordelt på 8 timers arbejde,
8 timers hvile og 8 timers søvn, ikke Cooks, men et system han overtog fra
Wallis. Mange af de officerer, der havde lært hos Cook, videreførte da også
hans (og Wallis) regler på de skibe, de selv kom til at føre. Bedst kendt er nok
William Bligh fra BOUNTY, der i 1788 gennemførte sin rejse fra England til
Tahiti på ti måneder med tabet af kun en mand: matros James Valentine. Han
døde ikke af skørbug, men af en lungeinfektion der var tilstødt efter en betændelse forårsaget af en uheldig åreladning, udført af skibets stærkt fordrukne
læge John Huggan. (52)
Cooks første rejse fra 1768 til 1771 blev gennemført uden at en eneste mand
gik tabt på grund af skørbug, men på trods af Cooks forholdsregler, mistede 43
mand ud af 94 livet på grund af dysenteri, malaria og andre sygdomme. Dermed
klarede Cook sig ikke særlig godt, for til sammenligning mistede John Byron
der i 1764 til 1766 førte the DOLPHIN på dette skibs første jordomrejse kun 7
mand, medens Wallis i 1766 til 1768 på sin jordomrejse kun mistede 4 mand.
Dertil skal man huske, at på Cooks rejse var tiden til søs begrænset til de ovenfor nævnte korte perioder, foruden mandskabets gode sundhedstilstand ved
afrejsen, den gode og rigelige forplejning ombord og ikke mindst Cooks legendariske omsorg for sit mandskabs velbefindende. Cook selv og skibets læge
William Perry var dog ikke i tvivl, og Perry udtalte da også efter hjemkomsten:
"I shall not hesitate a moment to declare my opinion viz. that the malt is the
best medicine I know, the inspissated orange and lemon juice not even excepted."(53)
Med ordet "inspissated" (fortyknet) må dr. Perry henvise til James Linds juice,
der skulle småkoge til den var blevet olieagtig, dermed må udtalelsen også tages som en afvisning af Linds teorier. Perrys og Cooks anbefalinger, og ikke
mindst rejsens resultat, virkede overbevisende, og i de næste tyve år fulgte Royal Navy Cooks anbefalinger. På Cooks anden rejse med THE RESOLUTION
medførtes der i alt kun ca. 12 liter citronsaft, for som Cook sagde om den med119

bragte maltsaft: "it is without doubt one of the best antiscorbutic sea medicines
yet discovered". (54)
Cook var overbevist, maltsaft og sauerkraut var det eneste rigtige middel mod
skørbug, men hvad Cook ikke vidste var, at der ombord på ENDEAVOUR befandt sig andre, som skibets botaniker Sir Joseph Banks, der havde en noget
anden opfattelse. Banks havde ved rejsens begyndelse pligtskyldigt spist alt den
maltsaft og sauerkraut, som var blevet ham anbefalet, men på trods af det fik
han, som flere andre af besætningen, symptomer på skørbug og skrev i sin dagbog fra rejsen:
"About a fortnight ago my gums swelled, and some small pimples rose on the
inside of my mouth, which threatened to become ulcers; I then flew to the lemon juice, which had been deseribed in his book, and in his letter, which is inserted here. - - - Every kind of liquor which I used was made sour with the
lemon juice, so that I took nearly 6 ounces a day of it; the effect of this was surprising, in less than a week my gums became as firm as ever, and at this time
lam troubled with nothing but a few pimples on my face ."(55)
Den læge Banks her henviser til er Dr. Nathaniel Hume, der i 1768 i sin: Libellus de Natura Scorbuti ligesom Lind anbefalede, at man hver dag gav søfolk
en blanding af appelsin- og citronsaft blandet med sukker, spiritus og vand.
Desværre blev Banks beretning ikke trykt før i 1896, så Banks oplevelser blev
ikke kendt af samtiden. Cook hørte tilsyneladende heller ikke om det, men fortsatte med at stole på Hutchinson og MacBrides anbefalinger, der også fandt
støtte hos Sir John Pringle, der i 1768 skrev bogen: Observations on the Diseases in the Army, hvori han ivrigt støttede Hutchinson og McBride. Yderligere
var citron- og appelsinsaft, som også Lind selv havde været inde på, svært at
skaffe i tilstrækkelig mængde og for dyrt. Efter Cooks rejse var det også en
unødvendig udgift, det var både Pringle og Cook enige om, problemet var jo
klaret, for som William Bligh skrev i sine optegnelser om søfolks helbred:
"scurvy is really a disgrace to a ship where it is at all common, provided they
have it in their power to be supplied with dried malt, Sour Krout and portable
soup. With these artides properly issued, I am convinced no scurvy will appear." (56)

I 1776 begyndte Den amerikanske Uafhængighedskrig, den engelske flåde stod
til søs, og som krigen skred frem blev det klart, at uanset hvad Cook havde anbefalet og John Pringle støttet, så var skørbug aldeles ikke et overstået kapitel.
I 1780 måtte alene flådeafdelingerne i Den engelske Kanal landsætte 2.400
mand med skørbug, næsten 15% af hele styrken, efter kun ti ugers kryds i
Kanalen. Det stod også klart, at antallet af skørbug tilfælde foruden andre af
tidens sygdomme som: tyfus, dysenteri, lungebetændelse og tropesygdomme
nemt kunne blive så højt, at selve flådens evne til at fungere var truet.
Det store antal sygdomme gjorde indtryk, ikke mindst på tidens læger, og nye
metoder og undersøgelser måtte tages i brug, hvis ikke flåden en gang til skulle
komme ud for tabstal som dem under Syvårskrigen. En af dem der var klar over
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det, var lægen Gilbert Blane (1749-1834), der i 1780 blev udnævnt til læge i
den engelske flåde i Vestindien under admiral George B. Rodney. Flåden i
Vestindien bestod af 25 linjeskibe med i alt 12.000 mand, og BIane var fra
starten klar over, at hvis helbredstilstanden skulle forbedres, måtte man starte
fra bunden . Han gav derfor ordrer om, at lægerne ombord i hvert skib skulle
sende ham en månedlig rapport om helbredstilstanden ombord i deres skib. Ud
fra dette materiale skabte dr. BIane så de reformer indenfor hygiejne og sygdomsbehandling, som han efter hjemkomsten udgav i sin: Short Account of the
Most Effectual means of Preserving the Health of Seamen, som i 1785 blev
fulgt af Observations on the Diseases of Seamen. Med hensyn til skørbug mente
BIane som Lind, at der ikke var andet brugbart middel end saften fra citron eller
appelsin, og det var da også BIane, der via sin position som cheflæge for flåden
i Vestindien og personlig ven med admiral Rodney, endelig fik orlogsflåden til
at acceptere Linds ideer. Blane selv var ikke i tvivl og udtalte:
"Every fifty oranges or lemons should be considered as a hand to the fleet, inasmuch the health and perhaps the life of a man would thereby be saved."(57).
Dog mente Blane ikke, at man som anbefalet af dr. Lind, skulle koge saften,
men at man hellere, som var det en slags hedvin, skulle blande juicen med spiritus og derefter hælde den på flaske med korkprop.
En anden af Royal Navys læger der støttede Lind og BIane var dr. Thomas
Trotter (1760-1832). Han var efter Den amerikanske Uafhængighedskrig blevet
demobiliseret, og havde derfor måttet taget hyre på et slaveskib. Trotter kom
til Guinea som læge ombord i slaveskibet BROOKS af Liverpool, vel nok det
mest kendte slaveskib nogensinde, for det var fra det skib, at Thomas Clarkson
lavede den tegning over lastningen af slaverne på et slaveskib, der blev forelagt
Komiteen for slavehandels ophævelse, og som siden er blevet gengivet i utallige bøger om slavehandelens historie. Trotter blev da også indkaldt som vidne
for komiteen, og han blev indenfor slavehandelen kendt som den første, der
havde uddelt limejuice til slaverne, og som den der introducerede betegnelsen
at laste slaver "spoonways", dvs. lægge dem som skeer i en skuffe.(58) Rejsen
og oplevelserne ombord i slaveskibet gav dr. Trotter en dyb afsky for slavehandel, og ikke så lidt praktisk erfaring i behandlingen af de sygdomme man
kunne møde ombord i et af tiden skibe. I 1786 udgav Trotter sin: Observations
on Scurvy, hvor han i lighed med Blane og Lind anbefalede grøntsager og specielt citrusfrugter. Trotter mente dog ikke, at disse midler kun skulle gives til
de syge, men at de skulle gives hver dag som led i en profylaktisk behandling
og skrev at: "vegetable matters imparts a something to the body which fortifies
it against the disease". (59) I modsætning til Lind og Blane mente Trotter, at
frisk saft eller juice var bedre, end den der var gemt på flaske, og at hele frugter
var bedre end kun saften.
Februar 1793 erklærede Frankrig krig mod England. I forbindelse med de efterfølgende flådeudrustninger blev Gilbert BIane bedt om råd angående udrustningen af den flådestyrke, der skulle afgå til Indien, medens Thomas Tratter
blev udnævnt til chefkirurg på den flådeafdeling, der under Sir Thomas Howe
skulle krydse i Kanalen. I 1757, eller II år før end Cook stod ud på sin første
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rejse, havde admiral Alan Gardner ført en flådeafdeling til Indien, og ved den
lejlighed havde lægen ombord fulgt Linds råd, og uddelt citrussaft, og ikke kun
til de syge, men til alle. Resultatet var overvældende, og burde også have overbevist samtiden, for efter 19 ugers sejlads ankrede Alan Gardner op på Madras
red, uden at have haft et eneste tilfælde af skørbug. Blane kendte denne episode,
og på den baggrund anbefalede han da også, at flåden til Indien blev udstyret
med rigelige mængder citrussaft, og at det blev uddelt hver dag til syge såvel
som til raske.
Ombord i Kanalflåden behandlede dr. Trotter i årene 1795 til 1800 i alt 3.000
tilfælde af skørbug og alle blev behandlet med appelsin- og citronsaft. I 1795
under et hårdt angreb af skørbug, gik dr. Trotter da heller ikke af vejen for, når
forsyningerne svigtede, selv at lade sig sejle i land og personligt købe hvad han
behøvede eller kunne skaffe af appelsiner og citroner på frugtmarkederne i
Portsmouth og omegn. De gamle midler derimod som sauerkraut, maltsaft og
vitrio-olie erklærede dr. Trotter totalt værdiløse.
I 1795 blev dr. Blane udnævnt til chef for flådens Sick and Wounded Board,
og allerede samme år blev det bestemt, at alle besætningsmedlemmer ombord
i flådens skibe skulle have en daglig dosis på % oz. citronsaft og 2 oz. sukker
blandet med rom. 202 år efter at Richard Hawkins, som en af de første havde
anbefalet brugen af citrusfrugt, 194 år efter at James Laneaster med sine fire
skibe mere eller mindre ufrivilligt var kommet til at lave et eksperiment, der
burde have overbevist de fleste om citrusfrugters egenskaber netop indenfor
helbredelsen af skørbug, 42 år efter at Lind på baggrund af et lignende eksperiment havde anbefalet det samme i sin bog, og 38 år efter at Gardners flåde
var nået frem til Madras uden at have haft et tilfælde af skørbug på rejsen, blev
uddelingen af citrussaft indført som en fast bestandel af mandskabets daglige
kost. Det havde været en sej kamp, i mange år havde store dele af den medicinske verden ikke ville bøje sig for søfolk og læger med praktisk erfaringer fra de
syv have. Først da en mand med Cooks autoritet og renomme dukkede op, fulgte lægerne rådende fra de søfarende - og så var det de forkerte råd - og det krævede mere end en dr. Lind og hans medicinske forsøg, at gøre op med den opfattelse Cook og hans støtter stod for. Det krævede tabstallene for syge fra Syvårskrigen, det krævede en dr. Blane og en dr. Trotter og ikke mindst krævede
det opbakning fra folk som admiral Rodney samt Blanes position som chef for
flådens Sick and Wounded Board. Næppe noget andet sted indenfor med icinhistorien har man, stillet overfor så mange beviser på den rigtige behandling,
så hårdnakket fastholdt den forkerte løsning så længe. Nu lykkedes det endelig
at få den rigtige behandling slået fast, og så godt virkede den, at da First Lord
of the Navy admiral Spencer i 1797 besøgte flådehospitalet i Haslar, var man
ikke istand til at fremvise en eneste patient med skørbug.
Stadig havde man dog ikke fundet ud af, at skørbug er det vi i dag kalder en
avitaminose. Det blev først klarlagt i årene 1907-11 af de to norske forskere
Theodor Frølich og Axel Holst, der ved forsøg med fodring af marsvin fastslog,
at skørbug skyldtes mangel på en vandopløselig substans, som bl.a. findes i
grønne blade. Denne substans, der fik navnet C-vitamin, blev i 1928-32 ren122

dyrket af ungareren Albert von Szent-Gyorgyi, der brugte en blanding af binyrebark, kål og appelsiner til at fremstille, hvad han gav betegnelsen ascorbinsyre. (60)
Også inde for den danske orlogsflåde flåde kan vi følge udviklingen fra sauerkraut og maltsaft til citrussaft. Vi skal ikke her komme nærmere ind på det, men
man kan for en kort oversigt nævne, at på trods af at skørbug også var kendt
indenfor både den danske handelsflåde og orlogsflåde, så fremgår det ikke af
skibsartiklerne fra 1752, hvor tit der under togt skulle indkøbes fersk kød og
grøntsager til flådens skibe. Fra 1781 blev surkål anbefalet til brug ombord i
danske orlogsskibe, og på fregatten CHRISTIANIAS togt til Vestindien i 1780
til 1781 blev der indkøbt citroner, men samtidig blev der også til, som det hed,
"mandskabets konservation" leveret 8 tønder surkål ( 1 tønde = 139 1.).(61) I
1789 indføres i skibsartiklernes regulativ nr. 7 "Instrux for de paa den kongelige
Flaade antagne Ober-Skibs-Chirurgi 041: Om Skjørbugen iblandt Besætningen
skulle have yttret sig, da maae han ikke alene til de Syge, men endog til Friske
requirere daglig Overflødighed af friske grønne Sager, Citroner o.s.v. for paa
den Maade at faa Mandskabets Sundhed istandsat og styrket til forestaaende
rejse". (62)
Hvis dette, som det er hævdet, er foranlediget af Linds afhandlinger af 1753 og
1757, vil det sige at Linds anbefalinger slog igennem i den danske flådes bestemmelser, 6 år før end de blev indført i den engelske flåde, og tilsyneladende
uden at det i Danmark havde vakt den store debat. Men her skal man nok være
opmærksom på den erfaring, mange af flådens folk havde fra togter med skibe
fra både Vestindisk - og ikke mindst Asiatisk Kompagni, hvor man lige siden
den første Kinafart i 1732 havde benyttet surkål og citrussaft i behandlingen af
skørbug. (63)
I Extract af den Kongl. Reglerings Commisions Forslage udgivet i 1790 blev
anbefalingen af citrussaft i behandlingen af skørbug yderligere bekræftet, idet
det her hedder: "Ved P.M: af 3die December 1788 har Reglerings Commissionen proponeret folgende antiscorbutiske Midler". Under punkt 5: "Citroner for
100 Mand i en Maaned 500 stk. der maatte overlades Chefen og Chirurgi at distribuere efter bedste kionnende, " Medens man under punkt 9 i afdelingen om
den almindelige forplejning læser: "Til Suurkaals Kogning skal herefter medgives 2de hamrede eller stobte jem-gryder.
Suurkaals Maaltideme uddeles 2de gange om ugen, saaledes at det eene ErteMaaltid bliver deelt hvorved den halve deel af Mandskabet faaer erter og den
halve Deel Sur-Kaal".
I spisetaksten fra 1794 hedder det, at man to gange om ugen skal indkøbe fersk
kød og grønt, og at der i samråd med skibschirurgen skal indkøbes, hvad der af
hensyn til mandskabets sundhed må anses for nødvendigt af årstidens friske
frugt. (64)
Ud fra dette, var den danske orlogsflåde ikke bagefter udviklingen i England,
tværtimod, Danmark var måske noget foran. På trods af det, og på trods af offi123

delle erklæringer og anbefalinger, var det dog ikke alle der lod sig overbevise.
Hvad følgende redaktionelle anbefaling fra Tidskrift for Søvæsen fra 1852 kan
give et eksempel på:
Capitain White's curry sauce til Fisk, varm og kold Mad, Fjærkræ, Vildt u.
Denne Sauce omtales af Sir John Rass saalunde:
"At de Indfødte i Indien saa aldeles ikke lide af Skiørbug tilskrives den almindelige Brug af Curry (Carry), idet den pirrer Fordøjelsesorganerne og saaledes
særdeles bidrager til Sundhedens Vedligeholdelse. Whites Fabrikat anbefales
at medgive de Skibe, fornemmelig til nordlige have og til saadanne Pladser,
hvor Carry ikke er at faae; den forsendes isaadanne Daaser som preserved
meats".
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Linieskib - En taktisk, typologisk
og sproglig undersøgelse
AfNiels M. Probst
Ordet linieskib er vel indarbejdet i det danske sprog, og der er sikkert ikke mange der har studset over følgende opslag i det nys udkomne bind 12 af Den Store
Danske Encyklopædi: Linjeskib, fuldrigget krigsskib, der sædvanligvis var
bygget af egetræ og havde mindst to lukkede batteridæk. Anneringen bestod af
forladekanoner. hvoraf de største var 24-36 punds kanoner; de jleste var anbragt på batteridækkene. hvorfra de kunne skyde ud gennem kanonporte. og
linjeskibets største ildkraft var dermed mere eller mindre vinkelret på diametralplanet, mens ildkraften for- og agterefter var ubetydelig. Bemandingen var
på 300-1000 mand. Denne type skibe, der udgjorde datidens største, blev brugt
fra omkring 1650 til midten af 1800-t., og betegnelsen skyldtes, at linjeskibe
sædvanligvis kæmpede i tæt linjeformation. hvorved den store tværskibs ildkraft
bedst kunne udnyttes. Linjeskibene voksede støt gennem perioden; i 1600-t.
fandtes 30-kanoners linjeskibe. omkring 1700 var 50 kanoner det almindelige,
og i løbet af 1700-t. blev 74-kanoners skibet med to batteridæk standard. Tredækkere med 100-130 kanoner fandtes, især i de storejlåder; i Danmark blev
der dog kun bygget etfåtal, da den ringe vanddybde i danske farvande begrænsede anvendelsen af så store skibe.
Her får man altså eksplicit at vide, at linieskibet var en særlig skibstype, der opstod i midten af 1600-tallet og implicit at linietaktikken, hvor flåderne kæmper
på parallelle linjer, da var blevet den sædvanlige kampform.
Hertil må man imidlertid umiddelbart indvende, dels at kølvandslinjen som
kampformation indførtes allerede i 1500-tallet mens linietaktikken først blev
formaliseret i slutningen af 1600-tallet, dels at påstanden om indførelsen af en
særlig bredsidearmeret krigsskibstype omkring midten af 1600-tallet synes at
savne belæg.
I nærværende undersøgelse skal det søges påvist, at den omhandlede skibstype
udvikledes gradvist fra slutningen af 1500-tallet og endelig at selve ordet linieskib først kom i almindeligt brug et godt stykke ind i 1800-tallet!
Inden indførelsen af søartilleri forgik kampe på havet omtrent som på landjorden. Målet var at entre modpartens skibe og nedkæmpe besætningen mand mod
mand med håndvåben: sværd, økse, bue og pil. Med indførelsen af kravelbyggemetodeme i slutningen af 1400-tallet blev det muligt at armere skibe med
svært artilleri, kartover og slanger, men i mange år medførtes kun få af disse kanoner. Selv de største skibe førte kun 8-12 stykker mens de til gengæld førte et
stort antal mindre ildvåben, hager, barser og lignende småskyts, der kun havde
effekt overfor fjendens mandskab, ikke mod hans skibe. Og meget tyder på, at
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det egentlige artilleri oprindelig kun var tænkt anvendt til opblødning af modstand umiddelbart inden den entring, som ved begyndelsen af den nordiske
Syvårskrig (1563-70) fortsat betragtedes som endemålet, i hvert fald på dansk
side. Således udgav Herluf Trolle i 1564 følgende instruks: "Ingen skal skyde
eller lade skyde førend han er så nær at han straks vil borde, og er vis på at han
ikke skyder fejl, men skyder på fjenden hvert skud". I Trolles instruks indgik
endvidere en slagorden, den ældste, der er bevaret for rangering af en sejlskibsflåde. Her var grundelementet tre-skibs formationer hver bestående af et hovedskib støttet af to mindre sekundanter, der lå på hver side og lidt agtenfor
hovedskibet. Disse tre-skibselemeter var rangeret efter hverandre med flådeflagskibsgruppen i front. Trolles slagorden ses ofte afbildet som en trekantet
formation af udseende som et juletræ, men det er en fejlfortolkning. Afstanden
mellem sekundanterne og hovedskibene var den samme i hele flådens længde.
Der var således tale om en kolonneformation. En nærmere analyse viser desuden, at de forreste grupper bestod af meget større skibe end de agterste .
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Fl ådefonnation i Herluf Trolles instruks/m 1564, med anskueliggørelse a/
skibenes indbyrdes størrelse.

Således var flagskibets sekundanter betydeligt større end de hovedskibe der lå
agterst i flåden. Der var altså tale om en "kølle" med vægten i hovedet, en klar
angrebsformation. Der findes ikke lignende instrukser på svensk side, men det
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kan godtgøres, at også de brugte tre-skibsgruppper, og slagberetningene viser,
at de ligeledes angreb med admiralskibet i spidsen. Men hvor Trolle tilstræbte
entring, viste det sig hurtigt, at svenskerne, hvis skibe generelt var kraftigere
bestykket end de danske, foretrak artillerikamp. De imødegik de danske entringsforsøg ved at stikke lange bjælker ud gennem kanonportene, og ofte måtte
den aggressive Trolle trække sig ud af slaget med voldsomme skader på sit
flagskib. Beretningerne viser, at slag gerne formede sig som et antal vendinger,
tre eller fire, hvor de fjendtlige flåder stævnede mod hverandre med admiralerne i spidsen, fyrede først bovkanonerne, derefter bredsideskytset og til sidst under, stadig vending, hækskytset, hvorefter flåderne fjernede sig lidt fra hverandre for at genlade. Kun når det lykkedes at isolere enkelte skibe og doublere
dem kunne det komme til entring og kamp mand mod mand.
Trolles kolonneformering var en udpræget angrebsformation, den egnede sig
egentlig kun når man havde luven, d.v.s. vinden i ryggen. Var man derimod i
læ og dermed i forsvarsposition var den mindre gunstig, dels fordi de uensartede skibe flåderne dengang bestod af, gjorde det vanskelig at holde formationen
under kryds op mod vinden, dels fordi skibene under kryds næsten uundgåeligt
kom til maskere hverandres ild. Det har sikkert været årsagen til at Otto Rud,
der efterfulgte Trolle som flådefører i 1565, i sin instruks indføjede en bestemmelse om at kolonneformationen kun skulle anvendes når man sejlede for vinden. Ved bidevind, altså når fjenden havde luven, skulle flåden derimod formeres i nummerorden på en lang linie. Dette princip kom til at præge flådetaktikken i de følgende mange år. Havde man luven angreb man i kolonneformation,
var man i læ og dermed i defensiven tog man imod fjendens angreb i linieformation. Syvårskrigen var den første store konflikt, hvor artilleribevæbnede
sejlskibsflåder mødtes i en række slag. Her så man for første gang selv store
skibe blive sænket alene af artilleriild, og i løbet af krigen øgedes de enkelte
skibes armering med svære kanoner markant. Artilleriet var nu blevet en hovedfaktor mens entring kun kunne komme på tale overfor en isoleret fjende hvis
manøvreevne var nedsat.

Det danske orlogsskib Fortuna (1565) var søsterskib til det lybske Adler, der her ses i rekonstruktion. Her midt under den nordiske Syvårskrig begyndte man at bygge regulære tredækkere
med meget kraftig artilleriarmering, men de høje kasteller og entringsplatformene for og agter
bibeholdtes. Fortuna var flådeflagskib under den sidste del afkrigen. Alle skibstegninger i denne
artikel er gengivet i samme skala, 1:360. Efter samtidigt maleri i Schiffergesellschaft i Litbeck.

129

Det forklarer hvorfor man i Danmark i 1580'erne tog fat på at bygge skibe med
hovedvægten på sejlegenskaber og effektivt artilleri. I England, hvor man nøje
havde fulgt udviklingen i Norden, tog man omtrent samtidig fat på at bygge lignende skibe, de såkaldte "Low-Charged Ships", som skulle vise sig så effektive
overfor den spanske Armada i 1588. Desværre er billedmaterialet til belysning
af l500-tallets skibe yderst sparsomt, men tegningen til Christian 4.s første store orlogsskib, Argo fra 1601, er bevaret. Den viser, at de høje kasteller, der havde kendetegnet Syvårskrigens store skibe, nu var forsvundet. Der er tale om et
konsekvent forsøg på at skabe et hurtigt og effektivt artilleriskib. Det havde
skarpe linier til gavn for fartegenskaberne, stor porthøjde over vandet og rigelig
afstand mellem de kun ni porte der førtes pr. lag, til fremme for ubesværet kanonbetjening. Argo havde et deplacement på ca. 1200 tons, omtrent som svenskernes Vasa fra 1626, og i løbet af Christian 4.s regeringstid blev der bygget
en halv snes hovedskibe af lignende størrelse og type, dog forøgedes antallet af
kanon porte pr. lag til 11.

-~9'"Y"""" i 'I""

••'"
c

Orlogsskibet Argo (1601 j. Her er vægten tydeligvis lagt på kraftigt artilleri og gode sejlegenskaber. Argo var fl ådeflagskib under Kaimarkrigen. Efter samtidig tegning i Rigsarkivet.

I Syvårskrigens flåder havde alle skibene været underlagt et enkelt admiralskib,
der til gengæld var så stort som det var teknisk muligt at bygge det. Ikke desto
mindre blev slagets udfald ved flere lejligheder afgjort ved at netop dette skib
blev nedkæmpet. Desuden rummede formeringen med de største skibe i spidsen
den ulempe, at når man gik på linie blev den agterste del af denne meget svagere end den forreste. For at løse disse problemer valgte man at inddele flåderne
i flere nogenlunde lige kraftige eskadrer med hver sin admiral, der efter rangorden kunne overtage kommandoen. Det ses første gang praktiseret i 1588, hvor
englænderne overfor den massive spanske armadaformation indsatte en flåde
der var delt i fire eskadrer. I Danmark forekommer den første eskadreinddeling
130

meget senere, i 1630, hvor flåden under togtet mod Hamborg også var delt i fire
eskadrer. Her havde hver eskadre ikke blot hver sin admiral men også en underadmiral. Flådechefens eskadre lå forrest og i hver eskadre lå admiralen forrest
og underadmiralen agterst. Her benævntes l. eskadre avantgarde, 2. og 3.
eskadre bataljen og 4. eskadre arrieregarde, det er første gang disse betegnelser
ses i Danmark. Alt tyder på, at denne flåde lå i frontalformation. En linieformation har næppe kunnet praktiseres på Elben, og ikke blot denne flåde men
hele den danske flådes sammensætning tyder på, at Trolles tre-skibsgruppe
stadig var det taktiske grundelement. Af de egentlige orlogsskibe var ca. 1/3
"store skibe" med et deplacement på 700-1200 tons, resten var "små skibe" på
300-450 tons.
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Orlogsskibene Norske Løve (1634) og Trefoldighed (1642). Eksempler på de to typer "store
skibe ", der byggedes under Christian 4., hhv. et 120 fods og et 140 fods skib, begge med to hele
batterier. Trefoldighed var jlådejlagskib under Svenskekrigene 1657-60. Rekonstrueret efter
portrætter udført i 1658 af Willem van de Velde d.æ.

Også på Kolberg Heide i 1644 var den danske flåde inddelt i fire eskadrer, og
ligesom i 1630 lå rigsadmiralen forrest i såvel flåden som i sin eskadre og viceadmiralen agterst men nu var der tillige kommet en trediekommanderende, en
schoutbynacht, der lå midt i eskadrerne. Eskadrecheferne kaldtes hhv. generaladmiral, viceadmiral, schoutbynacht (det var Christian 4) og kvartal admiral.
Tre af eskadrechefernes skibe var på størrelse med Argo, de øvrige flagskibe
var af en lidt mindre type på 7-900 tons.
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Ligesom under Syvårskrigen formede slaget sig som et antal vendinger, fire i
alt. Under den første havde danskerne luven. Rigsadmiralen Jørgen Vind angreb
frontalt. Han gik ind på klos hold, og måtte efter en heftig kamp med det svenske admiralskib trække sit ilde tilredte skib ud af slaget for at reparere, ganske
som Herluf Trolle i sin tid. Derefter vendte vinden til svenskernes fordel, hvorefter den danske flåde synes at være gået på en form for linie, om end kongens
udtalelser efter slaget tyder på at denne ikke har været helt så regelmæssig som
den burde!
Slaget på Kolberg Heide endte uafgjort. Men den 13. oktober 1644 led flåden
et sviende nederlag, da Pros Munds afdeling på 17 skibe blev nedkæmpet af en
over dobbelt så stor svensk-nederlandsk flåde i Femern Bælt. Det blevet vendepunkt for magtbalancen i Norden og desuden fik det stor indflydelse på den
fremtidige danske flådeplanlægning. Slaget viste nemlig klart, at de "små skibe", som stadig havde udgjort ca. 2/3 af flåden, havde for ringe kampværdi, og
fremover koncentreredes nybyggeriet om "store skibe", hvoraf der frem til
svenskekrigene 1657-60 blev bygget hele syv. Tre af disse var meget store,
1500-2000 tons mens resten var af samme type og størrelse som Christian 4.s
skibe.
I begyndelsen af 1660'erne tog man atter fat på nybyggeriet, men mens man
hidtil overvejende havde bygget efter engelske metoder gik man nu over til at
bruge hollandske metoder, der var noget billigere, men som også resulterede i
skibe med ringere sejlegenskaber. Igen var der tale om "store skibe", en type
på 1200-1500 tons med en skroglængde på 140-145 fod og en mindre på 800900 tons med en skroglængde på ca. 120-125 fod. Portantallet var imidlertid
forøget til 13 porte i laget for den store type, og 11 for den mindre. I Skånske
krig 1675-80 var den danske flåde således meget mere homogen end den havde
væ-ret på Christian 4.s tid, men selvom orlogsskibene kan klassificeres som to
forskellige typer, var de stadig indbyrdes forskellige. Der var på ingen måde
tale om de store serier af helt ens skibe som man i sidste halvdel af 1700-tallet
kom ind på at bygge.
Da Niels Juel hejste kommando over flåden i foråret 1677 blev flåden delt i tre
eskadrer. Ganske som på Otto Ruds tid skulle flåden for vinden sejle i kolonneorden og bidevind i linieformation, men der var vigtige forskelle. For vinden
skulle de tre eskadrer sejle side om side og nu var eskadrecheferne placeret midt
i deres eskadrer, ligesom flådechefens eskadre altid lå i midten, såvel i kolonnesom i linieformation. Årsagen til det var, at hvor man tidligere altid havde vendt
i kølvandsorden. forskrev Niels Juel at ved vendinger skulle det agterste skib
vende først, så de agterste skibe (og den agterste eskadre) bliver de første og de
første de agterste. Inden slaget i Køge bugt den 1. juli 1677 udgav Niels Juel
imidlertid en ny instruks, der til forskel fra den førnævnte foreskrev, at man
under kamp altid skulle anvende linieformation. Årsagen var formentlig, at Juel
her stod overfor en modstander, der talmæssigt var betydeligt overlegen, og at
man afventede en betydelig nederlandsk forstærkning. Han kunne således ikke
handle offensivt overfor svenskerne, men nok tage imod et slag for at hindre
dem i at nå ind til hovedstaden. Niels Juels instruks indebærer således ikke, at
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Orlogsskibene Gyldenløve (1670) og Christianus Quintus (1665). Repræsentanter for to typer
orlogsskibe, der byggedes mellem Svenskekrigene og Skånske Krig. Som det ses, har 120 fods
skibet nu fået 11 porte i underste lag mens 140 fods skibet er kommet op på 13. Christianus
Quintus var jlådejlagskib under Skånske Krig 1675-79. Rekonstrueret efter hhv. modeltegning
i Frederik 5.s Atlas på det Kongelige Bibliotek og malerier af Claus Meinicken på Frederiksborg Slot.

linietaktikken nu var indført i den danske flåde, skønt slagets heldige udfald kan
have betydet, at den fremover blev det. Det skal imidlertid bemærkes, at selve
ordet "linie" ikke indgår i nogen af Niels J uels instrukser. Først i 1690 ses den
første skibsklassifikation hvori ordet "linie" forekommer. Det blev her resolveret, at flåden fremover skulle holdes på 30 skibe og fregatter, som kan holde Linie og fører mindst 50 kanoner. 11694 fik fregatterne Sværdfisken og Tumleren
halvdækket og bakken slået sammen for at de kunne føre to hele lag, så de "som
Orlogsskibe udi Linien af en Flaade med kunne slaa".
I udlandet, især i England, havde der siden 1650erne stået strid om hvilken
slagformation der var den bedste. Lidt forenklet kan man sige, at striden drejede
sig om kolonnetaktik kontra linietaktik Det blev linietaktikken der sejrede, i
1691 udkom et sæt "fighting instructions" der fastslog, at man tilstræbte parallelitet mellem de kæmpende linier, og at linien ikke måtte fraviges.
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Orlogsskibene Prins Carl/Prins Wilhelm (1696) og Christianus Quintus (1683), det sidstnævnte
varflådeflagskib frem til ca. 1700. Erfaringerne fra Skånske Krig havde vist, at skibene gennemgående \lar for svært armeret i forhold til deres størrelse, til skade for sejlegenskaberne. 1 de felgende år øgedes dimensionerne for de to orlogsskibstyper med ca. 10% med uændret armering.
Op gennem 1700-tallet byggedes de to typer som hhv. 50-60-64 kanons og 70-74 kanons orlogsskibe, med gradvist øgede dimensioner. Konstruktionstegninger i Rigsarkivet.

Disse fighting instructions har formentlig været fortrolige, men også den franske flåde var nu gået over til ren linietaktik. I 1697 udkom franskmanden Paul
Hostes værk om flådeevolutioner, hvori linien, specielt kølvandsordenen stærkt
fremhæves, som den formation, der giver sejlkrigsskibet dets optimale artillerikraft. Dette værk fik hurtigt stor udbredelse. Allerede i udgivelsesåret brugte
Christian 5. udtrykket "Orlogsskibe de linie", og hans efterfølger brugte også
udtryk som "Skibe de ligne", men når H.D. Lind påstår, at "snart efter blev det
danske Sprog beriget med Ordet "Linieskib", må det nok stå for hans egen regning.
Flådeføreren under store nordiske krig, U.c. Gyldenløve. var stærkt påvirket
af de hosteske teorier. De slag han udkæmpede udartede sig til rene paradeforestillinger, hvor flåderne, efter i kølvandsorden og på parallelle kurser at have
kanoneret løs i timevis, sejlede hver til sit uden at nogen afgørelse blev nået og
uden at nogen af modstanderne mistede noget skib. Men skønt udtryk som
"Orlogsskibe af Linie" af og til ses, forekommer selve ordet "linieskib" ikke
noget steds i kilderne, hverken fra den tid eller gennem resten af 1700-tallet.
Ser vi på de konstruktionstegninger, der i rigt mål er bevaret fra 1692 og frem134

over, benævner påskrifterne konsekvent skibene som enten fregatter eller orlogsskibe, helt frem til det sidste linieskib Dannebrog, der blev kølstrakt i 1843!
I 1832 må ordet linieskib imidlertid have vundet indpas. Her erstatter ordet i en
kongelig resolution vedrørende flådens fremtidige størrelse, det i tidligere flådeplaner (fra 1781, 1803 og 1814-15) anvendte "Orlogsskib", og herefter bruges "Linieskib" ret konsekvent i de samtidige kilder.
Det turde hermed være påvist, at linieskibet nok var en særlig skibstype, men
at den ikke opstod på en gang, men var resultatet af en udvikling, der startede
allerede under den nordiske Syvårskrig 1563-70. Og at selve ordet linieskib
først vandt indpas på et meget sent tidspunkt, blot nogle få år inden man ophørte med at bygge typen i Danmark.
Man kan så undre sig over, at så mange marinehistorikere bruger ordet linieskib
så letfærdigt som tilfældet er. Her må H.G. Garde nok bære en stor del af skylden. Ser vi på hans "Efterretninger om den danske og norske Søemagt", der udkom netop i 1832, har ordet linieskib indsneget sig et par gange allerede i beskrivelsen af søkrigsbegivenhedeme i 1644! Ordet forekommer dog ikke senere
i dette værk, men i samme forfatters "Den dansk-norske Sømagts Historie", der
udkom i 1861, og som har dannet grundlag for mange senere forfatteres behandling af emnet, finder man i beskrivelsen af orlogsflåden op til Skånske
Krig følgende passus: "Saalænge der tilsøes ikke blev fægtet i Linie, har der her
været bibeholdt Benævnelsen "Orlogsskibe" for de største Skibe; men da Liniefægtningen paa denne Tid kom i Brug i Norden, ville vi herefter foretrække at
kalde dem Linieskibe, skjøndt denne Benævnelse egentlig først blev almindelig
i Begyndelsen af nærværende Aarhundrede." Og fremover benævner Garde
konsekvent alle orlogsskibene linieskibe!
I Danmark forsvandt linieskibsbetegnelsen med udgangen af sejlskibstiden,
men det skal nævnes, at de kejserlige tyske slagskibe under 1. verdenskrig klassificeredes som "Linienschiffe"!
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Rapport fra en (h)valplads
AfMorten Hahn-Pedersen & Svend Tougaard
En persons umiddelbare opfattelse af et givet ord kan variere alt efter, hvad der
i det daglige omgiver ham eller hende. Således er der næppe tvivl om, at genstanden for vor hyldest med sit udgangspunkt på Orlogsmuseet vil opfatte ordet
valplads, som en scene for kamp, krudt og kugler. Har man derimod sit udgangspunkt på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg giver ordet andre associationer. Vi tillader os at høre det stumme h og taler om hvalplads. Et sådant sted
kan også være en skueplads for en kamp på liv og død, men nu med havets
kæmper som aktører. At denne kamp kan være overordentlig spændende at følge vil forhåbentlig fremgå af nedenstående beretning om mere kuriøse tildragelser i Fiskeri- og Søfartsmuseets arbejde med de store havpattedyr.
Vor historie starter naturligvis på en orlogsrelevant dato, nemlig den 2. april dog ikke 1801, men derimod 1990.
Klokken 10.11 den pågældende dag ringede telefonen under det daglige postmøde, hvori begge forfattere af nærværende artikel tog del. I røret havde vi en
af museets trofaste meddelere - en rejefisker fra Rømø. Han lå på tidspunktet
en cirka 3 sømil vest for Fanø og strøg rejer på en 3-4 meter vand. Det var nu
ikke det, han ville fortælle om. Derimod var han temmelig optaget af, at han
mente at have observeret en hval i området. Oplysningen afstedkom en vis berettiget opsigt på kontoret, og vi bad ham følgeligt om at melde tilbage, "hvis
han så den igen".
Det gjorde han blot fem minutter senere. Resultatet blev en ny og - efter vestjyske forhold - nu noget mere ophidset telefonsamtale. Vor informant meddelte,
at der var ikke en, men hele to hvaler med kurs mod Fanøs flade strand. Herefter fulgte en længere beskrivelse af hvalernes udseende og opførsel. Ud fra
de givne oplysninger sluttede vi os til, at der var tale om et par kaskelothvaler.
Da ingen af os er indfødte vestjyder, var der sådan set ikke nogen grund til at
tage en tildragelse af den givne karakter med ro. Kaskelotter er ikke et dagligdags fænomen på vestkysten. Godt nok havde vi haft en stranding af to kaskelotter ved Henne Strand i 1984, men før det skulle man helt tilbage til 1949
for at finde den sidste indstranding af så store hvaler. Derudover mente vi jo
nok, at det ville være helt sjovt at se dyrene og måske forhindre, at de også
strandede.
Faren for en stranding var faktisk overhængende. Kaskelotter lever normalt på
et par tusind meter dybt vand, og vi vidste, at risikoen for en stranding var omvendt proportional med vanddybden, idet dyrene på lavt vand ikke er bekendt
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med det ekko signaler, som deres "sonar-system" reflekterer under sådanne forhold.
Følgelig bad vi vor meddeler om at hive sine redskaber ind og sejle op foran
hvalerne for på denne vis at få dem til at vende om og sætte kursen ud mod dybt
vand. Denne vor venlige og velmente forespørgsel resulterede i en overraskende heftig reaktion fra den gode rejefisker, som vi ellers kendte som en rimelig
besindig mand. I en flere minutter lang enetale med anvendelse af et righoldigt,
blomstrende - og for os i flere tilfælde hidtil ukendt - udvalg af mindre pæne
gloser fra det danske vokabularium blev der stillet en række skarpe spørgsmål
vedrørende vore åndsevner. Derpå blev vi fyndigt meddelt, at han i al fald ikke
skulle have sit lille skib op foran sådan en stor hval. Hvis vi havde den slags
tanker, måtte vi gøre det selv - og så ville han ellers ønske os lykke til!
Nuvel. Vi måtte selv derud. En hurtig kontakt til redningsvæsenet i Esbjerg
bragte os i besiddelse af en ni meter lang og tre tons tung hurtiggående redningsbåd med samt bådfører, og så tog vi på (h)valfart.
Klokken godt 11 sad vi fire mand i en gummibåd. Foruden nærværende artikels
forfattere bestod holdet af Thyge Jensen fra museets skoletjeneste og Erik Mouritzen fra redningsvæsenet. Sidstnævnte var en særdeles ferm bådfører, som
allerede inden vi var ude af havnen havde fået båden op på fulde omdrejninger omkring 30 knob. Det gav skvatsøer af rimelig pæne dimensioner hen over
båden. Desværre var ikke alle ombord forberedt på den hastige exit og havde
ladet overlevelsesdragten stå åben ned til livet. Skvatsøerne bordfyldte derfor
ikke blot båden, men også de åbentstående overlevelsesdragter, hvilket i betragtning af årstiden var en rimelig kold oplevelse.

En kaskelothale er en både imponerende og slagkraftig sag (Rømø 1997).
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Under den følgende halve times bumpende sejlads ud til hvalernes sidst kendte
position bredte der sig en - for somme tænderklaprende - stille eftertænksomhed
over det lille mandskab. Tanken om i en beskeden gummibåd på åbent hav at
skulle konfronteres med et par kaskelothvaler fik enkelte af os til at spørge sig
selv, hvorvidt den gode rejefisker havde haft ret i sine antagelser om vore
åndsevner. Synet af hvalerne overbeviste os alle om rigtigheden heraf.
Det, vi mødte, var to store kaskelotter, hvis størrelse og vægt måtte anslås til at
ligge på omkring 15-16 meter og cirka 35-40 tons - pr. styk. Tilsyneladende var
den ene afmagret og afkræftet, mens den anden var i rimelig vigør.
Spørgsmålet var nu, hvordan vi fik hvalerne til at vende om og svømme ud i
åben sø. Vi var af den formening, at det kunne være udslagsgivende, hvis vi
kunne få blæst jetstrømmen fra motoren lige ind i hovedet på hvalerne. Med
hjertet oppe i halsen gav vi os nu til at cirkle foran hvalerne for at efterprøve,
hvorvidt formeningen holdt stik. Det gjorde den til dels. Den raske hval vendte
hurtigt om, men den anden fortsatte, mens den slog nogle tilsyneladende dovne
slag med halen. Sådan en tre-fire meter bred kaskelothale er et ganske flot syn,
men betagelsen forstummer en kende, når halen kun befinder sig et par meter
fra ens relativt beskedne gummibåd. Med tanke på, at den betydeligt mindre
spækhukker med et let vift med halen kan slå en 500 kilo tung søløve en snes
meter op af vandet, valgte vi at fortrække til sikker afstand i god ro og orden,
men dog med en vis hast.
Under manøvren bragte et betænksomt medlem af besætningen os alle kaskelotternes imponerende tandsæt i erindring med en stille bemærkning: "Hvad er
det i grunden, de spiser?".
Hyggen ombord blev udtalt, da vi mindede hinanden om, at kaskelotternes hovednæring består af oceaniske blæksprutter, der efter skrønerne har en kappelængde på en fem-seks meter. Synet af fire småfrysende herrer i orange overlevelsesdragter gav efterfølgende anledning til udveksling af visse galgenhumoristiske kommentarer om, hvad hvalerne mon troede, vi var, hvis båden blev
væltet rundt , og vi endte spjættende i vandet. Kommentarerne mindskede ikke
spændingen nævneværdigt blandt de implicerede.
Imidlertid steg modet efterhånden, som vi uden større uheld havde prøvet nærkontakt med hvalerne. Da vi efter gentagne forsøg fortsat ikke havde formået
at få den svækkede hval til at movere sig tilfredsstillende, var vi derfor klar til
hvalkontakt af tredie grad.
Med et beskedent tilløb sejlede vi gummibåden direkte ind i siden på hvalen
umiddelbart bag den ene luffe. Denne angrebsvinkel blev valgt, fordi hvalen her
ikke ville kunne nå os med hverken hale eller hoved. Den tætte dans bragte os
vished for sandheden i de gamle hvalfangeres udsagn om, at hvalers ånde stinker. Et enkelt særlig fanatisk besætningsmedlem fandt anledning til at udtrykke
sin begejstring over det nære bekendtskab med en bemærkning om, at han al-
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Redningsbåd og hval umiddelbart for man opnåede nærkontakt o/tredie grad (Nordseen ud for
Fanø 1990).

drig havde forestillet sig, at det skulle være nødvendigt at måtte fotografere
med vidvinkel "bare for at få det meste af hvalen med".
Hvalens begejstring var knap så udtalt. Tværtimod udløste manøvren en vis irritation hos vor vært, som med en dyb gurglende lyd fornærmet forsvandt under
os. Vandet blev uklart af det sand, som hvalen bragte i cirkulation, da den tog
bunden.
Der kan siges meget om at sidde fire mand i en gummibåd en 3-4 sømil vest for
Fanø med en 35-40 tons tung kaskelothval et eller andet sted under sig. I hvert
fald forlener det ens tilværelse med en vis umiddelbar spænding om, hvor og
hvordan hvalen kommer op. For at undgå uhensigtsmæssigheder - vi kunne ikke være flere i båden - valgte vi atter at fortrække. Visdommen i dispositionen
var slående, da vi efterfølgende kunne konstatere, hvilken revitaliserende effekt
vort lille drilleri havde haft på den tidligere så sagtmodige. I alt 40 tons muskler, spæk og knogler i fri vandspringsdressur er et rimeligt imponerende skue,
som ikke umiddelbart indbyder til yderligere forsøg på nærkontakt.
Men manøvren var lykkedes. Sammen med partneren vendte "Valborg" næsen
ud mod dybere vande, og omkring kl. 17 vendte også vi hjemad i glad vished
om, at de sjældne gæster ikke havde endt deres dage på på brændingens (h)valplads.
Denne (h)valfart blev indledningen til et årti i kaskelotternes tegn.
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Allerede i november samme år strandede en cirka 25 tons tung og 13 meter lang
kaskelot ved Nymindegab. Hvalen henlå et par dage, inden vi indledte parteringen. På det tidspunkt behøvede man ikke længere at sætte skilte op med henvisning til den strandede hval. I den rigtige vindretning kunne man lugte sig
frem på et par kilometers afstand, og den proteinrige duft over området afstedkom rimelig sygelige ansigtskulører hos såvel nysgerrige turister som et TVhold, der havde meldt sin ankomst for at filme parteringen.

Kaskelothvaler rådner hurtigt, Arbejdet med de store dyr er derfor ikke altid lige delikat (Rømø
1997).

I forhold til kaskelothvalens kropsvolumen er dyrets overflade relativt lille, og
desuden holder det tykke spæklag ekstra på den varme, der opstår i forbindelse
med den hastige forrådnelsesproces i de store dyr, som i løbet af blot et døgn
udvikler sig til rene gasballoner.
Desværre var vi ved Nyrnindegab-parteringen ikke tilstrækkeligt opmærksomme på de mulige utilsigtede konsekvenser af dette fænomen. Til ære for
TV-holdet sprang en særlig ivrig op på hvalen for at prikke hul på dyret med
en lanse. Manøvren viste sig uhensigtsmæssig, idet hvalen ganske enkelt eksploderede. I aftenens TV -Avis kunne nationen følge, hvorledes den formastelige partør blev blæst væk fra hvalen, mens en vildt flygtende kamerarnand forgæves søgte at undgå det skybrud af flyvende indvolde og spæk, som ved eksplosionen undslap hvalen og fløj helt op til 25 meter væk fra dyret.
Efter Nymindegab har vi altid prikket hul på hvalerne på et tidligt tidspunkt.

140

Ved kaskelotstrendingerforseger museet at komme souvenirjægere i forkobet ved hurtigt at sikre
hvalernes underkæbe og tænder (Rømø 1996) .

Året efter strandede tre kaskelotter i december måned på Fanø. der just i 1991
fejrede 250-året for Øens frikøb. Det var jubilæumsårets anden markante stranding på øen. hvis indbyggere aldrig har været kendt for udpræget indbyrdes fordragelighed. I det tidlige forår var en større last mahogni tømmer indstrandet på
Sønderho Bjergelaugs del af Fanø Vesterstrand. Sønderhoningernes noget nidkære håndtering af den værdifulde last indbragte dem snart øgenavnet mahoIlinger blandt fannikerne, som mente, at snart sagt hvert toiletbrædt i Sønderho
måtte være af mahogni.
Kaskelotstrandingen gav også anledning til nye øgenavne på øen. I løbet af den
første nat efter strandingen lykkedes det i nattens mulm og mørke en flok ukendte gerningsmænd at fjerne en filet på omkring et tons fra den ene kaskelot.
Ifølge sønderhoningerne måtte gerningsmændene være fannikker, som derfor
hastigt udstyredes med øgenavnet spækhukkerne. I Nordby mente man derimod.
at mahogningerne igen havde været på spil, men der cirkulerede dog også talrige rygter om, at filetranerne stammede fra Færinge- eller Grønlænderforeningen i Esbjerg.
På museet var vi spændte på at se, hvorvidt fortæringen af kødet ville afsløre
gerningsmændene. Kaskelotkød fordærves ganske hurtigt, og var filetten fjernet
for sent ville tilberedningen af de mange bøffer givet kræve temmelig betydelige forsyninger af løg for at dæmpe den kraftige smag. Selv nok så store indkøb af løg kunne dog i så fald næppe forhindre, at fortæringen af kødet ville
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give rig mulighed for nærstudier af de ny mahognitoiletsæder, hvis gerningsmændene - som vedvarende rygter ville vide - ellers skulle findes i Sønderho.
Med nogen skuffelse måtte vi dog konstatere, at intet unormalt skete. Enten
blev kødet udskåret tidligt nok, eller også har gerningsmændene ikke blot været
udstyret med nerver af stål, men også med maver af et tilsvarende forkromet
materiale.

Fra den store kaskelotstranding på Rømø i marts 1996.

Efter Fanø-strandingen fulgte nogle år uden større begivenheder på hvalfronten.
Fem hvidnæser, en vågehval og en spækhukker var heldigvis alt, hvad vi blev
konfronteret med i årene fra 1992 til 1995. Men så tog begivenhederne atter
fart.
I januar 1996 strandede en kaskelot ved Hulsig i Nordjylland, i februar fulgte
endnu en kaskelotstranding ved Gjerrild på Djursland, og den 27. marts strandede ikke mindre end 16 kaskelothvaler på Rømø. Dette den næststørste kendte
kaskelotstranding i Europa bød på et syn, som på en gang var fascinerende, trist
og tragisk.
En død hval er ikke bare død; den er ufatteligt meget død. Samtidig er der ufatteligt meget af den. Blot en enkelt hval svarer vægtmæssigt nogenlunde til motorvognen på et regionaltog. Sådan et flytter man ikke så let. Lettere går det,
hvis vægten omsættes til bybusser. Der går omtrent fire bybusser på en hval.
Omsættes hvalen til de fra Superbrugsen så kendte mejsekugler, skal man derimod helt op på 400.000 styk for at nå vægten på en kaskelot. Det er ganske
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To styks gummiged gør k/ar til udføre/se af disciplinen" Hvalvending" (Rømø 1997).

mange mejsekugler. Når man så tager i betragtning, at der på Rømøs flade
strand lå ikke en, men 16 døde hvaler, får man en ide om, hvilken gigantisk opgave der forestod, inden alle spor var fjernet.
Tænder og spermacetolie skulle reddes, prøver af organer og væv udtages, hvalerne skeletteres, og alt relevant materiale konserveres. Arbejdet med prøvetagning og oprydning tog uger, og konserveringsarbejdet tog endnu længere tid.
Faktisk kunne museets konservator først i slutningen af november 1997 erklære
opgaven for afsluttet. Ugen efter fik den gode mand et mindre nervøst sammenbrud, da yderligere 13 kaskelotter strandede på Rømø .
Mens de 16 hvaler i 1996 havde været døde i et par døgn, inden de endte på Rømøs kyst, var ikke mindre end ni af de 13 kaskelotter i 1997 endnu i live, da de
blev fundet. Det gav mulighed for at supplere vort materiale med lydoptagelser
og for at lave nøjagtige optegnelser vedrørende såvel hvalernes "dødskamp"
som den efterfølgende henfaldsproces. Når vi i situationen igangsatte sådanne
tilsyneladende kyniske iagttagelser, skyldtes det, at hvalernes størrelse umuliggjorde både redning og aktiv dødshjælp. Resultatet blev indsamling af værdifulde oplysninger, men også en rimelig ubehagelig overraskelse for oprydningsarbejdet med foreløbig godt en snes kaskelothvaler havde efterhånden givet os
en hel del erfaring i håndteringen af sådanne kæmper. Når f.eks. en hval skulle
fjernes fra havstokken, havde vi lært, at det lettest foregik ved at parkere den
lavtstikkende redningsbåd med agterstavnen umiddelbart ud for hvalen og så
lade dyssemotoren blæse sandet væk under hvalens bug, indtil hvalen med en
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Der laves lydoptagelser med en stadig levende kaskelot. Den slags opgaver løses forsigtigt meget forsigtigt (Rømø J997).

tamp om halen kunne hales klar af kysten og bugseres hen til parteringsstedet.
Det siger sig selv, at en sådan manøvre forudsætter, at hvalen er helt død.
Det viste sig, at denne forudsætning i et enkelt tilfælde ikke var opfyldt. En af
hvalerne havde parkeret sig på kanten af Juvre Dyb, og den henlå i dødlignende ubevægelighed under både spulning og fastgørelse af tampen. Men da båden
med sine 600 hk satte fuld kraft frem for at indlede bugseringen, blev kæmpen
vakt til live. I fornærmet trods slog den et gevaldigt slag med halen. Det så imponerende ud, men havde - da tampen omkring halen var fastgjort til bådens
agterstavn - den utilsigtede konsekvens, at bådens fart så at sige med et slag
blev ændret fra fuld kraft frem til fuld kraft bak. De, der har prøvet en så kraftig
kursændring med efterfølgende baglæns planning fra side til side, vil vide, at
oplevelsen kan bringe selv sindige vestjyder på panikkens rand. Ikke mindst når
hvalen fortsat slår med halen, og man ikke kan få tampen af. Situationen kan
vel bedst sammenlignes med den oplevelse, som en boksebold må have på vej
tilbage mod handsken. Heldigvis lykkedes det til sidst at få frigjort tampen, og.
ved de efterfølgende bugseringer blev der udfoldet ekstraordinært store anstrengelser for at sikre sig, at hvalen vitterlig var gået heden.
Arbejdet med hundredevis af tons kaskelothvaler gav også erfaring på anden
vis. Fra at skeletteringen af en kaskelot i udgangspunktet havde taget dage, kunne vi med tekniske hjælpemidler som bl.a. traktor og gummiged efterhånden
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Frispultting og bugsering af en død kaskelot (Rømø 1996).

klare arbejdet på få timer. Under arbejdet måtte hvalerne til tider vendes. Det
kan være en ganske vanskelig opgave - både på grund af hvalernes vægt, og
fordi hvalernes finner og penis som følge af opgasningen presses ud som strittende modhager.
Det siger sig selv, at hval vending er en disciplin, som bedst udføres uden forstyrrende elementer i nærheden. Desværre var kaskelotstrandingerne på Rømø
et turistmæssigt tilløbsstykke - ikke mindst for gæster fra vort naboland mod
syd, som dårligt kunne komme tæt nok på den uhæmmede natur.
Under parteringsarbejdet på Rømø opstod i pressen en vandrehistorie om, at en
mandlig tysk turist trods alle advarsler var meget nær en "alt for tæt på"-oplevelse, idet en hvalpenis på godt halvanden meter og et halvthundrede kilo
under en kvart hvalvending susede centimeter forbi den uforsigtiges syndige
hoved. Han bar naturligvis ikke hjælm, men havde uheldet været ude, ville en
hjælm nok heller ikke have forhindret et længere ophold i drømmeland, som
efterfølgende kun med vanskelighed kunne forklares seriøst.
Historien har intet på sig, men det bliver den jo ikke dårligere af.
Oprydningsarbejdet efter den seneste kaskelotstranding på Rømø blev overstået
på få uger, og nu er også konserveringen af dette materiale tilendebragt. Med
tanke på situationen efter sidste veloverståede kaskelotkonservering er museets
konservator begyndt at gå og spejde nervøst ud over havet. Både han og vi andre håber, at det ligesom i 1990 fremover må lykkes at opdage hvalerne i tide,
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Skelettering af kaskelotter er mestendels hårdt manuelt arbejde (Rømø 1997).

så de ikke ender på valen. Efter i alt 37 kaskelotstrandinger kniber det iøvrigt
også lidt med hvalplads på Fiskeri- og Søfartsmuseet, men det er en helt anden
sag.

Kaskelotstrandingeme trækker talrige nysgerrige (Rømø 1997).
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P.S.
Skulle enkelte læsere have fået lyst til at supplere ovenstående betragtninger
over kuriøse tildragelser med mere seriøse behandlinger af emnet, skal vi afslutningsvis tillade os at henvise til artikler herom i Sjæk' len - Årbog for Fiskeri- og Sefartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 1990ff.

Faktaboks
Tranudvinding
I sensommeren 1998 gennemførte Fiskeri- og Søfartsmuseet i
samarbejde med den tyske hvalforsker Dr. Klaus Barthelmess og
Kommandørgården på Rømø et forsøg med tranudvinding. Forsøget viste, at den mængde tran, der kan udvindes af en kaskelot, kan sættes på følgende formel:
0,443

X WO,957

x 0,5321, hvor W er hvalens vægt i tons.

Forestiller man sig, at alle de kaskelotter, som Fiskeri- og Søfarts museet har haft "mellem hænderne", var blevet udnyttet på
denne vis, ville man have kunnet levere 198.543 kilo tran af de
to bedste kvaliteter. Hertil kommer 64.500 kilo spermacet-olie
af den ypperste kvalitet.

Ifølge de såkaldte Kontraktbøger (Rigsarkivet, Søetatens Arkiv,
KOM, Kontraktbøger) købte Søetatens Kommissariatskontor i
1700-tallets anden halvdel i årligt gennemsnit omkring 500
centner tran i hvid kvalitet samt 250 centner af den "ordinaire
brune" fra eneleverandøren Det almindelige Handelskompagni.
Det svarer til godt 37.000 kilo tran eller 5-6 hvaler. Til sammenligning lå fangsten hos danske hvalfangere ved Spitzbergen i
1776 på omkring 3 hvaler pr. skib pr. togt.
Med i alt godt 263.000 kilo tran og olie ville Fiskeri- og Søfartsmuseets kaskelotter kunne have klaret Søetatens behov i cirka 7
år.
På Holmen anvendtes tran og olie til belysning, ved kalfatring af
orlogsskibene, til konservering af tømmer, til blødgørelse af læder og tovværk, til vegnsmørelse og til smøring af beddingsslæderne ved stabelafløbninger.
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Oles vej til ros og magt
AfHans Neerbek
Mangen rangsperson i dette land har begyndt deres sø- eller landmilitære karriere i naboriget Elleore. Det gælder også Ole Lisberg Jensen. Dog med den
forskel, at den for hans vedkommende også stoppede her.
I 1955 optræder den pågældende første gang i ørigets historie, og som elev fra
Frederik Barfods skole optages han som gendarm nr. 53. Hans naturlige beskedenhed fører til, at han først 7 år senere får tildelt statsborgerskab (L287).
Men fra da af går det også stærkt. Selv har han udtrykt det således: (i brev af
28.2.1972)
"Min udnævnelse til GAL (= generaladmiralløjtnant) harstammer fra en standerhejsning i Frederikssund, hvor vor Højtelskede exkonge vistnok tabte tråden
og ved offentlig at udnævne undertegnede til GAL lod mig gøre et smukt og
ærefuldt springavancement fra admiralleutenantsgrad. Tårene stod naturligvis
de øvrige schoutbynachter og admiralleutenanter i øjenkrogene".
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Da det gode skoleskib "Løvejagten" , overdraget til "uvandkyndige", var
"sprængt i 1000 stykker" (citat fr. nedenstående) skrev den ovennævnte eksmonark, kong Erik II (af sig selv kaldet "den storartede") fra sit eksil i Jylland,
at man nu burde finde på noget andet og nævnte blandt mange muligheder "et
cirkustelt" (brev af 7.10.1972)
Med den besværlige forbindelse til Karlskrona in mente skrev OU (som nu bar
titlen "greve af Tvebakkerne"), d. 22.11.1974, at han kunne fremskaffe et
svensk garagetelt af passende dimensioner og til en passende pris til opstilling
i lejrugerne på øen.
Det taler til nedennævntes evindelige skam , at han havde imødegået ideen og
derfor nu modtog en irettesættende svada, som vist er enestående, når man henser til vedkommendes rang som generaladmiralcapitain. Dog ender det med
ordene: "Det er derfor med dampet stemme og med mildhed i blikket, at jeg
bonfalder dig om at vende den rigtige side til." (ibid.)
Det gjorde jeg, og derfor står "rådhuset" den dag i dag en gang om året i kongeriget Elleores midte. I den særlige elliske sprogbrug kan man trygt betegne det
som et "hærværk".

Hans
Ærkehertug, rigens fader.
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