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Om Skibsbevaringsfonden 
 
SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er 
 
- at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde, danske 

fartøjer; 
- at søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til 

sådanne skibe i Danmark; 
- at øge såvel skibsejeres som den øvrige befolknings forståelse for de 

kulturhistoriske værdier som skibe og maritime miljøer repræsenterer. 
 
Fonden søger disse mål fremmet gennem alment oplysende virksomhed, 
konsulentbistand samt økonomisk støtte, primært ved långivning. Kapitalen kan 
anbringes i fartøjer mellem 2 og 300 BRT. 
 
Fonden udsteder bevaringsværdighedserklæringer, udarbejder vedligeholds-
planer for skibe med bevaringsværdighedsstatus og driver konsulent-
virksomhed.. Desuden publicerer Fonden artikler, pjecer, bøger og film om 
skibsbevaring. Opdateret oversigt over Fondens publikationer finder du på 
vores hjemmeside. 
 

Om pjecerne 

Skibsbevaringsfondens serie ”Pjecer om bevaring” henvender sig til ejere af 
bevaringsværdige skibe og andre, der interesserer sig for bevaring af maritime 
kulturminder. Pjecerne dækker de forskellige sider af bevaringsarbejdet og har 
som formål at give inspiration til og argumentation for at bruge traditionelle 
metoder og midler i arbejdet med skibene. 
 
Øvrige pjecer i serien:            
 
1:  Sejl til bevaringsværdige skibe 
2:  Olie og maling til bevaringsværdige skibe 
3:  Ventilation på bevaringsværdige skibe 
4:  Motorer og bevaringsværdige skibe 
5:  Dokumentation af bevaringsværdige skibe 
6.  Trædæk på bevaringsværdige skibe 
 
Pjecerne kan læses eller downloades på:  
www.skibsbevaringsfonden.dk  
 
eller fås ved henvendelse til 
 
SKIBSBEVARINGSFONDEN 
Sekretariatet 
Skovhusevej 35, 4720 Præstø 
Tlf./fax: 55 99 95 18 
Email:  
kontor@skibsbevaringsfonden.dk 
 
 
 

Forsiden: Tømmerlageret ved Øxenbjerg værft., ca. 1920 Ukendt fotograf 
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Træ er ikke blot træ 

landt Skibsbevaringsfondens fornemste formål er at motivere skibsejerne til at bevare og   
 videreføre de traditioner, der hører til bygning, drift og vedligeholdelse af ældre skibe.    
 Dette gøres gennem faglig rådgivning og økonomisk støtte til restaurering af fartøjerne. 

Målet er, at skibene ikke bare ser rigtige ud, men at de helt ned i detaljen er så korrekte som 
muligt. Derfor er det ikke ligegyldigt om ruffet er af krydsfiner, om sejlene er af plastic, om 
beslagene er af rustfrit stål. Ej heller om dækket er af fyrretræ, teak eller måske noget helt andet. 
Vi taler om helhed og autenticitet. 
 
I det følgende skal vi se nærmere på temaet træ. I forbindelse med anskaffelsen af et ældre fartøj 
og den fremtidige ombygning eller istandsættelse, er der en væsentlig detalje, der skal stå centralt i 
det fremtidige arbejde med skibet: Der skal anvendes træ i en kvalitet og i en forarbejdning, der 
passer til fartøjet. 
 

Træ rådner 
Et træ på rod er en levende organisme. Så længe det bliver tilført den nødvendige næring, vil træet 
udvikle sig og efterhånden vokse sig stort. Når træet dør, starter en forrådnelsesproces, som før eller 
siden vil have nedbrudt træet og så at sige leveret det tilbage til naturen som organisk materiale, som 
gødning til nye træer. 

Ejere af ældre træskibe kender 
denne sandhed godt. De ved også 
at skibet dybest set er en proces, 
hvor dets enkelte dele efterhånden 
bliver brudt ned og skal erstattes af 
nyt i én lang, kontinuerlig cyklus. 

Et ophold på et værft kan koste 
rigtig mange penge. Derfor er det i 
skibsejerens interesse, at det træ, 
som hans skib er bygget af eller 
bliver brugt ved en istandsættelse, 
er af den rigtige slags og holder den 
rigtige kvalitet, så det får en lang 
levetid inden 
forrådnelsesprocessen på et 
tidspunkt nedbryder det. For kun 
ved at anvende det bedst mulige 
træ, udnytte det optimalt og 
efterfølgende konservere og 
vedligeholde det korrekt, kan 
vedligeholdsudgifterne holdes 
nede, så pengene kan anvendes til 
alle de andre opgaver, der kræves 
for at holde skibet flydende og i 
god stand. 

En spadseretur på en lystbådehavn 
kan hurtigt give os det indtryk, at 
mange har glemt det velkendte 
faktum, at træ rådner. Almindelige 

B 

Dette dæk af fyr holdt kun i fem år idet der var anvendt en kvalitet, der ikke 
egnede sig til formålet. Normalt holder de i mindst 30 år. Foto: SBF/tr  
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metervarer fra byggemarkedets hylder, simpel krydsfiner, glasfiberbelægning på trædæk og skrog osv. 
vidner om god fantasi, eller måske snarere om tilstedeværelsen af det forhåndenværende søms princip. 
Men det vidner også om en total mangel på kundskab om træets egenskaber. For selv ikke det mest 
rådbestandige træ kan overleve ret længe, hvis det er indpakket i plastic. 

 

Hvor kommer træet fra 
Vore skibe er fortrinsvis bygget af hjemlige træsorter. Eg, bøg, og fyr er det mest almindelige, men også 
gran, ask, elm og el forekommer. Oversøiske arter som Douglas fir (Oregon pine), pitch pine, teak, 
mahogni, pokkenholt, akacie osv. har fundet anvendelse til specifikke funktioner efter deres forskellige 
egenskaber. Ligesom med reservedele til en maskine er det afgørende, at skibets dele passer sammen, at 
de ”samarbejder”. Og det er netop kendskabet til disse egenskaber, der er medvirkende til, at skibene 
forgår eller ikke.  

Med dette i tankerne er det derfor særdeles vigtigt for skibets bevaring, at skibstømreren kender til de 
forskellige træsorters fysiske egenskaber, ligesåvel som til de århundredgamle byggetraditioner. For 
skibsejeren er det ligeså vigtigt at kende sit træ, så man ved istandsættelser er sikker på, at der bliver 
anvender det træ, der egner sig bedst til opgaven. 

Tidligere begyndte det ude i skoven. Vi kan forestille os at skibsbygmesteren eller skibstømreren 
sammen med skovfogeden har været i skoven for at finde de egetræer, han havde brug for til køl, 
stævne og bjælker, og krumme emner til spant, vaterbord, lønning osv. Eller at skovfogeden selv 
foretog udvælgelsen. Han kendte skoven godt og vidste hvor de anvendelige træer stod, og 
formodentlig vidste han også hvordan godt skibstømmer skulle se ud. 

Bøg til køl og kølplanker, kævler og krumme grene af eg, alt sammen vinterfældet, blev møjsommeligt 
transporteret med hest og vogn fra de lokale skove og frem til værftet eller beddingen. Gamle 
skibskontrakter, lokalhistoriske skrifter eller mundtlig tradition udpeger navngivne skove, hvor tømmer 
til konkrete skibe kom fra. Om skibsbyggeriet i Fredericia fortælles det, at tømmeret – bøg og eg – til 
skonnertbriggen Thyra kom fra den nærliggende Trelde skov. Et andet skib, også bygget i Fredericia, fik 
faktisk navnet Trelde-Eeg (bygget 1861). En jagt Stenderup Strand skal være bygget 800 meter inde i 
Stenderupskov ved Kolding, med tømmeret lige ved hånden, men altså med lang vej til vandet. 

Værfterne i Svendborg og på Thurø byggede også af tømmer fra egnen, f.eks. fra Kallehave på Tåsinge 
eller fra Thurø, hvorfra det blev leveret med skib eller hest og vogn. Skibsværfterne på Fanø fik frem til 
ca. 1860 hovedsagelig sit egetømmer fra én og samme tømmerhandler i Ribe. 

Hvis det drejede sig om f.eks. fyr til dæksplanker eller rundholter, kom tømmeret med skib fra det nære 
udland: masteemner fra et østersøland, planker og brædder fra Sydsverige eller Norge, eller måske fra 
det baltiske. Fyrretømmeret til værfterne på Fanø blev hentet hjem fra Norge. Ved udbruddet af 2. 
Verdenskrig blev der importeret meget tømmer og trælast af fyr fra Norge, Sverige, Finland og 
Rusland, men efter krigen kom det aller meste fra Sverige og Finland – importen fra Norge var af 
forskellige årsager faldet næsten helt væk. 

 

Kundskab om kvalitet 

Det er nødvendigt for enhver Professionist, at han ikke alene søger at erhverve sig alle de 
Kundskaber og Færdigheder, der kunne sætte ham istand til med Lethed og Nøiagtighed at 
udføre de Arbeider, som ere ham betroede; men, at han tillige søger at opdage og bevare i 
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Hukommelsen alle de Kjendetegn, hvorefter han med Sikkerhed kan bedømme det Materials 
Godhed, hvilket han forarbejder. 

Ledet af den Overbeviisning, at Skibbyggeriet er et Arbeide af megen Vigtighed, har jeg troet, at 
Kundskaben, saavel om det Material, hvoraf Skibet bygges, som om Fremgangsmaaden ved et 
Skibs Bygning og Forbinding, sikkert vilde have gavnlige Følger ved at blive mere udbredt og 
betjent. 

Med disse ord indledede underskibsbygmester Diderich H. Funch i 1833 sin bog Praktisk Skibbyggerie. 
Et Forsøg. Han blev få år senere udnævnt til første skibsbygmester, for til sidst – i 1856 – at få stillingen 
som Holmens første tømmerinspektør. 

Vi kan godt lide at forestille os den omsorgsfulde skibstømrer, der til bygningen af vort skib har brugt 
megen tid på at finde de absolut bedste og mest fejlfri stykker tømmer. Jævn vækst og i rigelige 
dimensioner, få eller ingen knaster, fuldkantet og uden revner. Men realiteterne har formentlig været 
ganske anderledes, for skibstømrerens daglige problem synes snarere altid at have været problemet med 
at finde tømmer, der var ”godt nok”. Så i stedet for myten om det fuldkomne stykke træ har hverdagen 
snarere været at finde noget tømmer i dimensioner, der har passet til opgaven og i en kvalitet, der var 
”tilstrækkelig”. 

Mange værfter havde egen bloksav og indkøbte træ som kævler og stammer og var derfor 
selvforsynende med planskåret træ. Men vi skal regne med, at svindprocenten var høj, for kævlerne 
havde tit indgroede fejl, som gjorde tømmeret uegnet til formålet. Værfter uden egen sav kunne have 
egne savskærere, der møjsommeligt delte kævlerne op med kransav på savbukke, eller de var afhængige 
af, at tømmerhandleren kunne levere i de ønskede dimensioner. 

Brødrene Rohdes skibsværft i Grenaa 1920. Med skabelonen under armen ser skibsbygmester Axel Rohde efter det rigtige tømmer til 
et spant til skonnerten ”Ingrid”. Spanteemnerne er lagt ud over pladsen dels for at tørre, dels for at give nem adgang til at finde  det 
tømmer, der har den korrekte krumme form. Foto i Fiskeri- og søfartsmuseet, Esbjerg 
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Et stort problem både den gang og nu er at finde tømmer, der er tilstrækkeligt tørt til opgaven. Ideelt 
set skal tømmeret være godt tørret, inden det bliver gjort fast på skibet. Funch skrev i 1833 om 
egetømmer: 

(…) Og ligesom det bør ansees som en almindelig Regel, at alle stærke Træer bør ligge den længst 
mulige Tid tilhuggede, førend de opsættes og forbindes med hverandre, saa bør dette ansees som 
en særdeles Regel for de mindre stærke Træer, at de tilhugges tidlig, saa at de kunne ligge længe og 
opnaa den størst muelige Grad af Tørhed, førend de anbringes på Skibet: af denne Aarsag nemlig, 
for at give dem en tilstrækkelig Tørring, var det da ogsaa, at vi anbefalede kun at bruge de mindre 
stærke Træer til de mindre tykkelser. 

I Karlskrona fokuserede den svenske skibskonstruktør og lærer på ”Skeppsbyggeri-Instituttet”, G. C. 
Witt, på de samme problemer. I sin bog Om de materialer som användas i skeppbyggnad  fra 1857 skrev han: 

Ingenting verkar så hastigt at förderfva friskt ekevirke, som hämnad utdunstning. Insättar man t. 
ex. nyligen fäldt ektimmer i en byggnad, der det så tätt omgifves af andra timmer, att dess safter 
tvingas qvarstanna i veden, så kan man vara säker  att om få år finna det alldeles upprutet. 

Dette forhold er det desværre ikke mange skibstømrere, der tager hensyn til i dag, hvilket der nok 
findes flere forklaringer på. Den mest nærliggende synes at være, at branchens dårlige økonomi hindrer 
værfterne i at holde et stort lager af tømmer. I stedet bliver tømmeret købt ind, når opgaverne melder 
sig. Dette fører i mange tilfælde til, at skibene bliver istandsat med tømmer, der ikke har haft mulighed 
for at tørre. 

Der skal ikke så stor fantasi til at forestille sig hvad der så kan ske, når det nye og ak, så friske spant er 
blevet lukket inde bag garnering og aptering. Der findes flere eksempler på, at udskiftet træ efter få år er 
blevet så nedbrudt af svamp og råd, at det hele skal laves om igen. 

En anden årsag kan være, at det kort og godt er svært at finde godt skibsbygningstømmer. Skal f.eks. 

Fregatten Jyllands værft 2004. Kævlerne er lige ankommet til værftet og skal saves op til skibstømmer. Savsnittene er beskyttet med fed 
maling dels for at undgå en alt for hurtig optørring i det varme solskinsvejr og dels for at hindre at eventuelle svampesporer i luften 
skal finde bo i endeveddet. Foto: SBF/tr. 
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stævnen skiftes ud, har værftet sjældent en stak emner til stævne liggende. En passende kævle bliver 
indkøbt, savet op, tilformet og monteret. Den gamle regel om ét års tørretid pr. tomme tykkelse gælder 
stadig, men anvendes ikke mere. 

Mange skibstømrere vil nok tage til genmæle og pege på, at de ”altid” har bygget skibe af friskt tømmer, 
hvilket de i en vis udstrækning har ret i. Men det ændrer alligevel ikke på realiteterne. 

Problematikken med det våde tømmer har været kendt, og anerkendt, i århundreder. Skibsbyggeriet på 
Holmen havde faste regler for at imødegå problemet. Fra 1830-årene blev alle nybygningerne forsynet 
med løse tag mod nedbør, mens de stod på beddingerne. Det tilhuggede tømmer henlå i flere måneder 
inden det blev sat fast på skibet. Skibene stod på stabelen i indtil fire år for at tørre inden de blev klædt 
op. Disse meget konstruktive forholdsregler medførte, at skibene, som tidligere måske havde en levetid 
på under 10 år, nu kunne sejle i 30 år inden de skulle hovedrepareres. 

Den kongelige skibsbygningsvirksomhed tog med andre ord hensyn til træets biologiske/botaniske 
egenskaber. Det betalte sig – også nationaløkonomisk – at lade træet tørre inden det blev klædt ind. 

Men ingen regel uden undtagelse. Det har været almindelig tradition gennem hele 1900-tallet at bygge 
fiskekuttere af friskt tømmer. Så snart de var færdigbygget, kom de ud at sejle og forblev ”våde” indtil 
de blev hugget op eller på anden vis gik til.  

Det fortælles, at Ring-Andersen-værftet i Svendborg i sin tid lagrede tømmer i søen under broen over 
til Frederiksøen. Det var hovedsageligt kævler af bøg til køl og bundplanker, der blev lagret på denne 
måde for at undgå at tørre ud. Bøg tåler som bekendt ikke vekselvis at blive tørt og vådt, for så rådner 
det. 

Et andet eksempel er Orlogsværftet. I Tømmergraven på Holmen lå en eller flere flåder, som kunne lastes 
med det tømmer, der skulle vandlagres. Tømmeret blev forsvarligt surret fast til flåden. Når det hele var 
klar, havde man nogle tunge jernvægte, der blev anbragt på flåden og på tømmeret indtil det hele gik til 
bunds. Her lå træet i et anaerobt (iltfrit) miljø og blev udvasket af vandet. Jernvægtene kunne hejses op, 
således at det var muligt at inspicere tømmeret. Når det var tilpas vandlagret, blev flåden hævet igen og 
tømmeret var klar til afdrypning og langsom tørring og herefter opskæring og forarbejdning. 

Formålet har formentlig været at forhindre tømmeret i at tørre ud og sprække inden det skulle 
bearbejdes. Blev det liggende for længe, risikerede man at garvesyreindholdet blev reduceret så meget, 
at det kunne gå ud over tømmerets levetid. En tid inden det skulle bruges, blev det taget op og lagt ud 
til tørre.  

Fyrretræ kunne også få en sådan behandling. Her var formålet at udvaske de vandløselige substrater og 
erstatte det med salt for at gøre tømmeret mindre attraktivt for træ-borende insekter, med andre ord en 
slags konservering af tømmeret. Processen tog tre til fire ugers tid. På Holmen havde man mastegrave, 
hvor mastemagerne vandlagrede tømmermaterialerne til mastefremstillingen. Masteemner af fyr fik lov 
at ligge længe i søen. Tanken var at vandlagringen hindrede træet i at blive angrebet af 
svampeorganismer. Nordmændene mente, at ”vandgået” tømmer er sejere, tørrer hurtigere og er mere 
modtagelig for imprægnering. Metoden kaldes på dansk for udludning, som betyder at udvaske stoffer af 
træet ved at lægge det i rindende vand.  

Men det var den gang. I dag har fiskekutterne og fragtskonnerterne fået andre anvendelser. Kutterne er 
ikke længere sjask våde af havvand, og skonnerterne sejler ikke længere med fugtig last eller ligger med 
åbne lastluger og bliver blæst igennem. Skibene har fået andre anvendelser; de er blevet tætte som 
potter og bliver fyldt op med prustende mennesker, damp fra bruseren eller komfuret, vådt tøj i små 
kamre med begrænset ventilation. Sammenlignet med forholdene den gang er dagens tilstande 
bekymrende, mildt sagt. Måske er vi, med de mange dårlige erfaringer fra de seneste ti års 
restaureringsprojekter kommet til et punkt, hvor skibsejerne skal begynde at stille større krav til 
værfterne om tørt træ ved istandsættelser? Skibsejerne skal i alle tilfælde i fremtiden være forberedt på 
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skarpere krav til tømmerets beskaffenhed, hvis istandsættelsen sker i et samarbejde med 
Skibsbevaringsfonden. 

 

Tænk hvis… 
De tusindvis af ”flådeege”, der efter Englands ran af flåden i 1807 blev plantet ud for at forsyne flåden 
med tømmer, er nu klare til at blive fældet. Flere af dem er allerede blevet fældet for at blive anvendt i 
restaureringsprojekter i udlandet. Tænk om der, som en indsats rettet mod fremtidens behov for godt 
restaureringstømmer, kunne etableres et nationalt tømmerprojekt hvor flådeege blev fældet, savet op og 
lagt på lager til fremtidig anvendelse i restaurerings- og nybygningsprojekter til lands og vands. 
Køltræer, krumtømmer og planker blev lagt på strøer under tag indtil de var tørre. Om nogle år går de 
første, tørre planker ud af lageret i den ene ende, mens nyfældet tømmer kommer ind i den anden ende. 

Salig Funch ville rotere af glæde i sin grav. 

 

Kend dit træ 
Vi skal i det følgende give en kort beskrivelse af de forskellige træsorter, der er blevet anvendt til 
bygning og udrustning af danske træskibe. 

Eg 
Eg er den træsort, der får størst opmærksomhed i fagbøgerne. Dette er ganske naturligt, al den stund eg 
er, og har været, den mest benyttede træsort i skibsbygningen. Det er kun hvideg, der egner sig til 
skibsbygning, hvoraf arterne sommereg (stilkeg) og vintereg (drueeg) begge bliver anvendt. 

Skibsbyggerne gjorde sig store anstrengelser for at få fat i kvalitetstræ, og det voldsomt store forbrug af 
eg til orlogsskibsbygningen på Holmen gjorde, at kongerne helt fra 1600-tallet og frem udstedte strenge 
reguleringer på eg. Efter englændernes ran af flåden i 1807 blev der indført et umiddelbart totalforbud 
mod egehugst. Det blev igangsat regulære nyplantninger af eg til skibsbygningsbrug, de såkaldte 
flådebevoksninger. Med den lange væksttid (minimum 100 år) blev træskibsbyggeriet overhalet af den 
teknologiske udvikling, og i dag er ”flådeegene” for længst hugstmodne. 

Funchs Praktisk skibbyggerie. Et forsøg kan fremvise den mest grundige og præcise beskrivelse af godt og 
mindre godt egetræ. Selv i dag har vi stort udbytte af Funchs detaljerede beskrivelser af hvordan træets 
kvalitet kan bestemmes ved at studere stammens afslettede tværsnit lige efter fældning. Han inddelte 
egen i tre kategorier – de stærke, de middelstærke og de svage træer. De stærke træer må kun fremvise 
én farve, dvs. deres årringe må ikke nogle steder være lyse og andre steder mørke. Farveforskellen må 
kun skyldes den varierende tykkelse i vækstringene. Det har tykke, faste årringe og fine, tæt 
sammentrykkede, porøse lag. Duften er frisk og sur. 

De middelstærke træer har mindre ensartet farve i snitfladen, deres hårde årringe er mere løse og bløde, 
og deres porøse lag, såvel som enkelte porer, er større. Safterne er mindre sur, bitteragtig og stram end i 
den foregående klasse. 

På de svage træer er de hårde årringe tyndere (smallere), løse og skøre. Endefladens farver kan være gul-
agtig brune, hvidlige, rødlige eller blå-agtig rødlig. Snitfladen kan være plettet og poret, og træet har 
næsten ingen lugt. 

Over 75 sider beskrev Funch i detalje de tre kategoriers egenskaber og hvor på skibet de forskellige 
sorteringer kunne bruges. Beskrivelsen blev yderligere forklaret ved hjælp af kolorerede plancher af 
tværsnit af egekævler. Funchs banebrydende værk er i dag en sjældenhed og koster en halv bondegård 
at anskaffe sig. 
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Der arbejdes på at få den ovenfor omtalte beskrivelse transskriberet, så den med tiden kan downloades 
som en pdf-fil fra Skibsbevaringsfondens hjemmeside www.skibsbevaringsfonden.dk, under menuen 
skibsbevaring/pjecer og rapporter. Her kan man også finde den allerede omtalte bog Om de materialer 
som användas i skeppbyggnad af den svenske skibskonstruktøren G. C. Witts, publiceret i 1857. Witt var 
lærer på skibsbygningsinstituttet i Karlskrona, hvor marineværftet lå. Den lille bog giver et interessant 
bidrag til kundskaben om ege- og fyrretømmer og meget mere. 

Da Oscar Petersen, overkonstruktør ved Orlogsværftet, i 1957 udgav bogen Materialelære for træskibs- og 
bådebyggere, henviste han i sin omtale af eg netop til Funchs klassificering i tre klasser: stærkt, 
middelstærkt og svagt egetræ. 

Mens egens stamme anvendes til køl, bjælker og planker, bliver de større, krumme grene anvendt til 
spant, bjørne, bovbånd eller andre krumme emner. Inden fældningen bør træets grene saves af, så de 
ikke bliver beskadiget, når træet falder. 

Om det var en almindelig tradition vides ikke, men i det mindste Orlogsværftet mente, at træets kvalitet 
blev bedst hvis stammen var blevet afbarket foråret inden fældningen. Efter fældningen skulle kævlerne 
hurtigst muligt lægges under tag i åbne skure. Lagring under åben himmel ville føre til, at regnvandet 
ville trænge ind gennem revner og sprækker og kunne føre svampesporer med sig . 

I 1952 udgav Landbrugsministeriet en bekendtgørelse om handel med og maksimalpriser for dansk 
gavntræ af løvtræ. Egekævler til køl og kølsvin skulle have en topdiameter på mindst 40 cm og en 
længde på mindst 12 m. Plankekævler skulle være 10 til 12 meter lange med to plane sider og én jævn 
bugt, tjenlig til plankeskæring i én hel længde. Til stævne, stævnknæ, spanter og krumtræ skulle kævlerne 
have en midtdiameter på minimum 60 cm. 

Der er 120 år imellem Funch og Petersens bøger. Men de giver de samme råd og vejledninger – 
Petersen bygger naturligt nok i stor grad på Funchs erfaringer. Og deres råd er almengyldige i dag. 

Her bringes et uddrag af de bestemmelser Orlogsværftet anvendte for besigtigelse og klassifikation af 
eg til skibsbrug. Kilden er Petersens Materialelære. 

Inkvisitionen på besøg hos specialfirmaet Dansk Skibstræ i Aabenraa en gang i slutningen af 1990-erne. Godt træ ”vokser ikke på 
træer”, og stablerne gennemsøges for at finde den fuldkomne planke. Foto: Tom Rasmussen 
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Tømmer. 
Uantagelige er:  
   Træer, der i enderne har røde eller hvide ringe, der er i forrådnelse eller på hvilke der findes hvidpiber i 
stor udstrækning eller råddenskab, der ikke kan udhugges til friskt træ. 
   Træer, der har mere end 4 oprensninger, der ligger hinanden nærmere end 20 dm efter længden, og har så 
stor dybde, at træets førlighed herved formindskes med 1/3 eller derover, eller som har mere end én sådan 
oprensning, gående ind til halvdelen af træets førlighed eller derover. 
   Træer, hvori der findes levende orm, for så vidt den del af træet, hvori disse findes, ikke kan bortfalde 
ved afkortning. 
   Det tømmer, der i henhold til foranstående antages, inddeles efter kvaliteten i: 
   Dygtig og middeldygtig. 
   Som middeldygtig benævnes: 
   Træer, der har mere end to større oprensninger, der ligger hinanden nærmere end 20 dm efter længden 
og har så stor dybde, at træets førlighed formindskes med 1/3 og derover. 
   Træer, der har marvskører, som går gennem hele længden, er kalvet i stor udstrækning, eller er så 
rundvokset (snoet vækst), at de skønnes ikke at egne sig til skibsbrug. 
   Træer, der i enderne har røde eller hvide ringe uden dog at være angrebne af råddenskab, som er 
stamrøde, eller som har hvidpiber i mindre grad. 
   Træer, der på en stor del af overfladen har stænk af døde orm. 
   Træer, der efter de besigtendes skøn ikke er anvendelige til skibsbrug, enten på grund af løs tekstur eller 
slet figur, eller fordi de har tabt i styrke ved længere tids henliggen under åben himmel. 
   Som dygtig benævnes alle antagelige træer, der ikke har nogen af de for karakteren middeldygtig nævnte 
fejl. 
   Tømmeret inddeles efter figuren i: 
   Rettømmer og krumtømmer. 
   Af vankant måles halvdelen til fordel for træet, den anden halvdel bortfalder. Når der er gjort afslag for 
vankant på bredden, må dette ikke tillige skade træet ved måling af tykkelsen og omvendt. 
 

Planker. 
   Uantagelige er: 
   Planker, der i enderne har røde eller hvide ringe, der er i forrådnelse, eller på hvilke der findes hvidpiber 
eller råddenskab, som ikke kan udhugges til frisk træ. 
   Planker, hvori der findes levende orm, såfremt den del, hvori disse findes, ikke kan bortfalde. 
   Planker med skører, der er dybere end 1/3 af tykkelsen, eller som går skråt ind i træet. 
   Planker, der er rundløbne, stammende fra snoet vækst, eller tværløbne, har diagonale fibre eller som har 
S-bugt. 
   Planker, der hare mere end 5 større oprensninger, gående til 1/3 af tykkelsen eller derover, eller som har 
en eller flere oprensninger, gående indtil halvdelen af tykkelsen. 
   Planker, hvor marven kommer til syne på ydersiden i en længde af mere end 4 dm, eller på mere end et 
enkelt sted. 
   Antagelige planker inddeles efter kvaliteten i: 
   Dygtig og middeldygtig. 
   Betingelserne for, at planker kan få karakteren middeldygtig er, at de er af en sund og fast træart uden 
røde eller hvide ringe, uden spor af døde orm og uden gennemgående stjerneknaster,  –  at der ikke findes 
mere end 2 oprensninger af mellem 1/3 og 1/6 af tykkelsen, ikke bredere end ¼ af bredden og ikke 
længere end plankens halve bredde. 4 oprensninger kan tillades, når deres samlede rumindhold ikke 
overstiger det forannævnte tilladelige. Oprensninger må ikke ligge hinanden nærmere end 16 dm, – 
endvidere at de ikke ved længere tids henliggen under åben himmel har tabt så meget i styrke, at de 
skønnes at være uanvendelige til skibsbrug, – at marven ikke ligger i plankens yderside nærmere end ¼ af 
plankens tykkelse, — og at kantkrumningen gennemgående ikke overstiger 3 cm pr. m. Dog tillades noget 
større kantkrumning for enkelte planker. 
   Som middeldygtig benævnes alle antagelige planker, som i henhold til det foregående ikke kan få 
karakteren dygtig. 
   Såvel dygtige som middeldygtige planker skal være kantskårne. 
   Hvor løse knaster findes i kanterne, gøres afslag for disse på bredden. 
   Bredden måles kun, hvis planken kan blive fuldkantet uden splint. 
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Bøg 
Fagus silvatica (rødbøg). Bøg kan i visse sammenhænge sammenlignes med eg. Dens specifikke vægt, og 
dens brudstyrke på alle leder er faktisk større end andre europæiske træarter, inklusive eg. Stammerne er 
ofte lange, retvoksede og med få knaster.  

Når det har været svært at fremskaffe store (lange) nok emner af eg, er mange skibe blevet bygget med 
bøgekøl. Også de to til tre nederste plankegange kunne være af bøg. Anvendelsen af bøg nederst i 
skibet har en naturlig forklaring, idet træsorten ikke tåler at veksle mellem tør og våd tilstand uden at 
rådne. Men hvis træet til enhver tid er under vand, kan f.eks. en køl eller bundplanker holde lige så 
længe som eg. 

I den tidligere citerede bekendtgørelse om handel med gavntræ af løvtræ skulle kævler til skibskøle være 
rette og sunde og have en topdiameter på mindst 35 cm, og med en længde på mindst 12 m. Savede 
bøgeplanker med ensidig bugt skulle have en topdiameter på mindst 40 cm og længde mindst 7 m. 

I det skandinaviske område er det kun Danmark, der har bygget skibe med køl og kølplanker af bøg. 
Forekomsterne af træarten i Sverige og Norge er langt mere beskeden end i Danmark, hvor bøg har 
været det vigtigste skovtræ. 

Fyr 
Pinus silvestris (skovfyr). Fyr af en kvalitet, der er egnet til skibs- og bådebygning, har der aldrig vokset 
noget af her i Danmark. Frem til ca. 1814 blev der indført en hel del fyr fra Norge, for eksempel 
masteemner til orlogsskibene. Senere hen blev tømmeret for det meste importeret fra Sydsverige, til 
dels også fra Finland eller Tyskland, men meget kom fra Polen og de baltiske lande. Tænk bare på 
betegnelserne ”kalmarbrædder” og ”pommersk fyr”, som både var kvalitetsbetegnelser og samtidigt 
røbede hvorfra tømmeret kom. I dag kaldes ukantede fyrretræsbrædder ukritisk for kalmarbrædder. 

Det bedste fyrretræ består af 
en stor andel kernetræ. 
Kernetræets brune farve 
skiller sig stærkt ud fra det 
lyse splintved. Tømmer med 
tætte vekstringe giver det 
stærkeste træ og største 
beskyttelse mod råd og 
svamp. Kærnetræet kan 
variere i farve fra mørkt til 
lyst brunt, hvor det mørkeste 
gerne er ”fedest” – har det 
højeste indhold af harpiks.  

Fyrretræ er traditionelt blevet 
anvendt til master, bovspryd 
og f.eks. mærsstænger. 
Ligeledes var de store skibes 
klyver- og jagerbomme 
også tilvirket af fyr. Et 
eksempel er en skonnert, 
der i 1884 blev bygget hos 
Gylling & Lindtner i Vejle, som ifølge byggekontrakten skulle have master og rundholter af ”godt, 
kjærnefuldt, svensk fyr (ikke Piteå)”. Rundholtet skulle helst have kernetræ hele vejen igennem, hvilket 
krævede tømmer i store dimensioner. 

Fyrretræ blev også anvendt til dæk i fartøjer bygget her hjemme, og i gamle byggekontrakter kan vi læse, 
at dæksplankerne skulle være af tætvokst, vinterfældet tømmer med en stor andel af kernetræ. Enkelte 
kontrakter specificerede, at plankerne skulle være af sydsvensk fyrretræ., f.eks. skulle den nævnte Vejle-

Når dæksplankerne bliver så store som denne (15  x 7 cm) kan vi glemme alt om stående 
årringe. Men kvaliteten er fremragende, selv efter 100 år. Planken har kerne på så at sige 
hele undersiden, og årringsbredden er 2 mm. Foto: SBF/tr 
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skonnert bygges med ”gode Calmar eller sydsvenske dæksplanker”. Ideelt set skulle plankerne være fri 
for vindridser, blåsplint, skævvækst, vankant, harpikslommer, døde knaster og kantknaster. Lange 
længder krævedes – fra 6 til 12 meter.  

Som for eg forefindes der en bestemmelse for besigtelse og klassifikation af fyrretræ til skibsbrug, og 
som vi gengiver her: 

Tømmer. 
   Træet skal være slankvokset, retlinjet, frit for tværvækst og af god, sund og frisk efter sin art kernefuld 
beskaffenhed, frit for væsentlig blå splint, hvoraf der ikke må findes mere, end at det svarer til begrebet 
”gode handelsvarer”. Det må være frit for skadelige marvskører, barkslag, orm, råd og rådne eller løse 
knaster; større knaster må ikke stå lige for hinanden eller være til stede i større antal. 
    
a. Pommersk tømmer må ikke have mere splint, end at kernen er synlig på alle 4 sider af tømmeret på ¾ af 
længden; er den på nogle steder fjerne fra en af siderne, må den træde så meget mere frem mod de andre 
sider. 
   Det skal være kvadratisk og skarpkantet. På tømmer af 126 dm længde og derover tillades det, at der 
imod topenden undtagelsesvis findes en mindre vankant på en længde af ca. 25 dm. Dimensionerne må 
være ens for top og rod. 
    
b. Sydsvensk fyrretømmer nr. 1 af prima behugning skal være behugget til skarp kant på mindst 1/3 af hele 
længden. 
   Barkkanten må på intet sted være større, end at den behuggede bredde udgør ca. 2/3 af hele bredden. 
Dimensionerne fra 14 cm til 20 cm inklusive skal holde ens mål i rod og top; de sværere dimensioner (over 
20 cm) kan være indtil 0,5 cm mindre i toppen end i roden. 
    
c. Sydsvensk fyrretømmer nr. 2 af almindelig behugning skal være således behugget, at der ikke findes mere 
barkkant end i gode handelsvarer af denne art tømmer. 
 
Mastetræer. 
   Træerne skal være af en sund, fed og sejg træart, lige voksede, ikke rundløbne og må ikke have mere 
splint end 8 pct. af diametren. 
   Der må ikke findes skadelige knaster, og ingen knaster må sidde hinanden nærmere end 10 dm. Træer 
med krydsknaster eller stjerneknaster antages ikke. 
 
Fyrreplanker. 
   Træet skal være kernefuldt og af en sund og fed træart, frit for blå splint og gennemgående ridser, fliser, 
råd, skadelige ringe, orm, løse knaster, talrige og større knaster eller knaster, angrebne af råd. 
   Planker må ikke være rundløbne og må ikke have større kantkrumning end 1,5 cm pr. m. Dog tillades lidt 
større kantkrumning for vestervigste vankantede planker. 
    
a.  Dæksplanker af 1. klasse. 
   Marven skal være uden skører, må ikke komme til syne på begge flader og må ikke komme plankens 
yderside nærmere end ¼ af plankens tykkelse. 
   På fladerne må ikke findes skører, der går skråt ind, eller er dybere end ¼ af plankens tykkelse, hvis de 
går vinkelret ind. 
   De skal være fri for knaster på 2/3 af længden; på den øvrige del må knasterne ikke være over 2,5 cm i 
diameter og ikke sidde hinanden nærmere end 10 dm. Gennemgående og flammede knaster må ikke findes. 
   Plankerne skal være 76 dm lange og derudover med en middellængde af ikke under 85 dm. 
Kernebredden angives ved hver udbydelse. Plankerne skal have fuld bredde af mindst 26 cm. 
    
b.  Dæksplanker af 2. Klasse. 
Marven må være uden skører, må ikke komme til syne på begge flader og ikke komme plankens yderside 
nærmere end ¼ af plankens tykkelse. 
På fladerne må ikke finde skører, der går skråt ind eller er dybere end ¼ af plankens tykkelse, hvis de går 
vinkelret ind. 
Plankerne skal være fri for gennemgående og flammede knaster. Knaster må ikke være større end 5 cm i 
diameter og må ikke sidde hinanden nærmere end 10 dm. 
   Plankerne skal være 76 dm lange og derudover med en middellængde af ikke under 85 dm. 
Kernebredden angives ved hver udbydelse. Plankerne skal have fuld bredde af mindst 26 cm. 
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c.  ”Planker til diverse brug”. 
   Ingen skører må gå gennem hele plankens tykkelse. 
   Plankerne skal være 76 dm lange og derover med en middellængde af ikke under 85 dm. Kernebredden 
må ikke være mindre end 10 cm. Plankerne skal have fuld bredde af mindst 26 cm og være fri for rådne, 
større eller talrige knaster. 
   
 d.  Vestervigste vankantede planker. 
   Plankerne skal være fri for gennemgående og flammede knaster, og knaster må kun forefindes i mindre 
antal, svarende til en førsteklasses vare. 
   Bredden måles mellem vankanterne og må ikke være mindre end 24 cm. Længden er ca. 40 dm. 
   
 e.  Vestervigske firskårne planker. 
   Plankerne skal være fri for gennemgående og flammede knaster. 
   Bredden skal være mindst 20 cm. Længden skal være 42 dm og derover med en middellængde af 48 dm. 
 
Gran 
Oicea abies (rødgran). Gran importeret fra Nordamerika og Canada har gennem tiderne fundet vej til 
skibsbyggeriet. De mange forskellige arter har forskellige egenskaber og kan være svære at skille fra 
hinanden. Handelsnavnene har tit været årsag til forveksling, og man skal have fat i det botaniske navn 
for at artsbestemme de forskellige sorter. 

Dansk gran er generelt ikke egnet til skibs- eller bådebygning. Den har tit meget brede årringe pga. den 
hurtige vækst, og disse træer har relativt ringe styrke. 

Dansk rødgran er tidligere blevet anvendt til master, rundholter og spirer. Da granen har sin største 
styrke i splintveddet, skal spirerne i udgangspunktet passe til tykkelsen; man skal ikke afvirke mere træ 
end nødvendigt. 

Gamle byggekontrakter fortæller, at gran blev anvendt i skibes aptering, f.eks. som rammeværk til køjer 
og skabe, som lægter  osv. 

Pitch pine 
Pinus palustris. Denne træsort, 
hvis officielle navn er 
Longleaf pine (billedet til 
højre), vokser i Nordamerika. 
Men også træer længere sydfra 
kan have dette navn, hvis 
veddet opfylder visse vilkår 
med hensyn til årringenes 
tæthed. Kun kerneveddet 
bliver eksporteret. 
Kerneveddet er orangegult, 
mens splintveddet er noget 
lysere. Ordet ”pitch” betyder 
beg, og pitch-pine er meget 
rigt på harpiks, hvilket gør 
veddet meget holdbart. Det er 
ret besværligt at bearbejde, da harpikset sætter sig på værktøjet. Veddet er hårdere end den 
skandinaviske fyr. Årringene sidder tæt. 

Pitch-pine har fundet anvendelse som dæksplanker, klædningsplanker, til skandæk/vaterbord, og til 
master. F.eks. skulle skonnerten Anne Margrethe ex. galeasen Fri  (Svendborg 1912) ifølge 
byggekontrakten have master af svensk fyr eller pitch pine ”efter valg”. 
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Lærk 
Larix europaea. Lærk er et meget ungt træ i dansk skovhistorie – den europæiske lærk kom til landet med 
den tyske skovekspert Johann Georg von Langen, som i midten af 1700-årene blev hidkaldt for at sætte 
den kongelige skovdrift i system. Håbet var den gang, at lærken kunne blive en værdifuld erstatning for 
eg til skibsbygning; egeskoven var jo på denne tid nærmest skamhugget. 

Desværre slog planen ikke til, idet lærkebevoksningerne blev angrebet af sygdom. I vor tid har 
krydsning med japansk lærk frembragt et mere modstandsdygtigt træ. 

Anvendelsen af lærk til skibsbygning har ingen lange traditioner i Danmark. Træet egner sig godt til 
master og rundholter, som alternativ til fyr eller douglas, såfremt det kommer fra en bevoksning hvor 
tømmeret har haft en langsom vækst. I senere tid er der gjort gode erfaringer med dæk af sibirisk lærk 
(Larix siberica), som er i samme slægt som europæisk lærk, men hovedsageligt vokser i Sibirien. 

Oregon pine, Douglas-fir eller Douglas gran 
Pseudotsuga taxifolia. Denne træsort, som naturligt vokser på den nordamerikanske vestkyst, blev bragt til 
Europa af gartneren Davis Douglas, som plantede de første frø i engelsk jord i 1820-erne.  

Douglas har ingen lang tradition i dansk træskibsbygning, idet træet først blev indført til Danmark i 
1860-erne og således er et ungt træ i vore skove. Hvornår de første danske træer blev fældet, vides ikke, 
men det må have været efter 1900.  

Termen Oregon pine er et handelsnavn, der er knyttet til opskåret amerikansk douglas. Det finder 
specielt anvendelse til dæk på lystfartøjer og passagerskibe, og til master på lystbåde. Da det svinder 
stærkt ved tørring, skal det være tørret godt ned, inden det bliver anvendt. Dæksplanker skal være 
spejlskåret. Uden god ventilation under dæk rådner træet. 

Kvalitetsmæssigt kan dansk douglas ikke måle sig med den amerikanske. Men den dur til master –her 
har Douglas næsten helt erstattet fyr – en naturlig udvikling, idet masteemner af fyr ikke vokser her i 
landet, men skal indkøbes fra Sverige, Tyskland eller et østersøland. 

Ask 
Fraxinus excelsior. Askens styrke er som egens. Men modsat eg kan ask i udgangspunktet ikke tåle 
vekslende fugtighedsindhold. Træet er sejt og elastisk og har fundet anvendelse i bådebyggeriet som 
svøb. Ungt, retvokset, øksekløvet ask egner sig udmærket til masteringe.  Ask er også blevet anvendt til 
taljer og blokke. Både hus og skiver kunne være tilvirket af ask.  

Ask er også blevet anvendt til årer på grund af sin spændstighed, håndspager til spil, pinde til åretoller 
og til ror. 

El (elletræ) 
Alnus spp. El er en meget holdbar træart, hvis den holdes fugtig. Som træsort indenfor skibsbyggeri har 
den ikke været en specielt meget anvendt, men har f.eks. fundet anvendelse i skibspumper, idet træet er 
ret stabilt og ikke suger vand. 

Elm 
Ulnus. Træarten har egenskaber, der ligner egens. Den er ikke blevet anvendt i særlig grad her til lands. 
Dog findes den tit i fartøjer, der er bygget i England. Der er elm ofte blevet benyttet til køler og 
bundplanker. Den velkendte, engelskbyggede ketch Bessie Ellen har bundplanker af elm. 

Birk 
Betula alba. Birk regnes ikke som en anvendelig træart. Men på grund af sin elasticitet var birk den 
foretrukne træsort til spager i ankerspil. 
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Ene 
Juniperus communis. Ene eller enebær er vildtvoksende i Danmark, fortrinsvis i Midt- og Nordjylland og 
på Bornholm. Ene optræder i hovedsag som bredt buskede krat, men kan også vokse som et søjletræ. 
Retvoksede stammer er blevet anvendt som emne til trænagler; f.eks. er bæltbåden Dannebrog 
bygget med enenagler. 

Pokkenholt 
Guaiacum officinale. Denne træsort er så at sige uforgængelig pga. sit harpiksindhold, der gør det 
selvsmørende. Den har derfor fundet anvendelse som blokskiver, jomfruer og klåder. De tidligste tiders 
motorer kunne have skrueaksellejer af pokkenholt. 

Greenheart 
Nectandra rodiaei. Denne træsort er usædvanlig hård og kan modstå ethvert angreb fra borebiller. Den 
var det foretrukne træ til isklædning på skibe, der skulle sejle i polaregnene, men blev også anvendt som 
køl. F.eks. Fridtjof Nansens polarskib Fram (bygget af Colin Archer i 1892) havde isklædning af 
greenheart. 

I dag finder vi greenheart i første række som kajpæle. 

 

Videre læsning 
Kundskab om træ til skibs- og bådebygning er beskrevet i en række bøger og publikationer. Her 
nedenfor er opstillet nogle bøger, der alle giver gode beskrivelser af emnet. Flere af dem er nok ret 
sjældne og kan kun læses på f.eks. Marinens bibliotek, Søfartens bibliotek eller biblioteket på Handels- 
og Søfartsmuseet. 
 
Funch, Diderik Hansen 1833-34. Praktisk skibbyggerie. Et forsøg. Trykt på forfatterens forlag hos Bianco 
Luno & Schneider, København. 
Petersen, Oscar 1957. Materialelære for træskibs- og bådebyggere. Teknisk skoleforenings forlag, Odense 
Rasmussen, Tom 2009. Trevirke og materialbruk. I: Kravellbygging i Norge. Historie, teknikk, utvikling. 
Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo/Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund 
U. forf. 1977-78: Skibstømrerfaget. Materialelære, trin 2 og 3. Jernindustriens forlag 
U. forf. 1957. Wood: A manual for its use as a shipbuilding material. USA, Department of the Navy 1957 
Witt, G. C. 1857. Om de materialer som användas i skeppsbyggnad. Carlskrona, eget forlag. Kan læses på 
Skibsbevaringsfondens hjemmeside under ”Skibsbevaring / Pjecer og rapporter”. 
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