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SKIBSBEVARNGSFONDE}{

Beretning lll - 3lll2 1994.

i994 blev fondens andet Ar efter provetidens ophar, og rent skonomisk blev det et yderst beskedent
ir for fonden og skibene. I begyndelsen afjanuar meddelte Kulturministeren, at tilskuddet til fonden
var haevet til kr.350.000 om 6ret, men miljoministeriet havde Aret forinden meddelt, at man ikke
snskede at deltage i det videre arbejde. Si alt i alt var det skonomiske grundlag svagere end
tidligere. Det blev derfor besluttet, at appelere til offentligheden og folketinget, og ttret 1994 blev i
haj grad preget af dette arbejde.

Der er afholdt 6 bestyrelsesmoder, hvor stemningen var meget trykket p.g.a. den usikre situation. Et
msde var henlagt til Odense, et til Orlogsmuseet og et enkelt til Ksbenhavn. Resten foregik i
Roskilde.

Pi irets fsrste msde blev det besluttet at soge foretrede for Folketingets Kulturudvalg, og dette
fandt sted onsdag den23. februar. Fonden var repr&senteret ved formand Hans Jeppesen, Jargen
Josephsen og Ole Mortenssn
I perioden omkring dette foretrede igangsattes en intensiv oplysningskampagne om de gamle skibe,
der daekkede dagblade, radio og TV.
Kulturudvalgets positive behandling medvirkede til et tilsagn fra Kulturministeren, om at soge

SKIBSBEVARINGSFONDEN optaget pi finansloven for 1995, og med lovens vedtagelse, fik
fartojsbevaringen i Danmark som et statsligt medansvar sit gennembrud. For 1995 er afsat kr.
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Linetilsagn:
D. fbrd.rt bestyrelse i lgg3 havde "strukket" pengene lidt pi grund af usikkerheden, havde man

rent faktisk et lidt stsrre belsb til uddeling i lgg4. Der blev kun en ordinar uddeling, men desuden

tiideltes to skibe ekstraordinert lan. Skonnert LOA som ved en hasteaktion reddedes fra at gi til
grunde, og galease SKIBLADNER II som p& fondens initiativ fik genskabt den originale rigning.

Skonnert BRITA LETH fik ststte til reparationer i agterspejl og skandek agtet, medens galease

FIAVGASSEN fik ststre til etablering af en ny rigmng. Nordsskutter GRONNE ERNA har faet

ststte til diverse skrogarbejder.

Fslgende fartsj er modtog linetilsaqn:
Skonnert LALQ922)
Skonnert BRITA LETH (19 I 1)

Galease HAVGASSEN (1898)
Nordsskutter GRONNE ERNA (1908)

Galease SKIBLADNER II (1897)

Der blev i 1994 ydet konsulentbistand til:
Everten REBEKKA af NordbY

Fejo Havn
Stillogger LEO
Kvase GITTE PRIES
Ferge MON

40.000 kr.
189.195 kr.
60.000 kr.
30.000 kr.
63 860 kr.

383 055 kr

rekonstruktion
ridgivning

ridgivning i forbindelse med skoleprojekt
ridgivning og besigtigelse

overfsrt til bevaringsverdigt fartoj

Opmuntringspremier:
Da der i l9g4 nesten ikke var noget renteafkast blev der kun uddelt opmuntringspramier til 2

fartajer,nemlig penalhuset INGA af Fur, samt turbiden PRINSESSE ALEXANDRINE fra Lyngby

Baadfart. De modtog hver kr. 3.300.

Konsulentbistand:
Konsulentbistanden antager efterhinden flere former, dels som egentligt arkitektarbejde, men ogsi i

hoj grad som rid, vejledning og inspiration-

ronsutenten var siledes tilstede under 2 af sommerens sejladser: Det irlige drivkvasetraf pi Feja 17

- 1g juni, samt den store kapsejlads FYN RTINDT for skibe over 20 tons, der i 1r fandt sted 25 - 29

juli. ber er her lagt stor vegt pi at informere om fondens arbejde, samt at indsamle snsker fra

skibsejerne til fondens videre virke.

Bevaringsvaerdighed:
Fonden har i lsbet afiret lgg4ydetbistand til et antal fartajer, der snskede en

bevaringsvardighedserklaring. b.*" erklaring fra SKIBSBEVARINGSFONDEN har betydet visse

lempelser i de ellers strenge regler for sejlads med passagerer.

Folgende fartajer er erkleret bevaringsverdige i 1994'.

HAVGASSEN galease, bygget 1898, Rs. Msller i Fiborg

LILLA DAN skonnert, bygget 1954, Ring Andersen i Svendborg

BETTYNORDGAS gastanker, bygget 1958 i Svendborg

CHRISTIANE halvdeksbAd, bygget 1917, Nielsen pi FEJO
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skonnert , bygget 1899, Lindtner i Vejle
inspektionsskib, bygget 1954, Ring Andersen i Svendborg
ferge, bygget 1923, Nakskov skibsvarft

DANNEBROG:
Baltbiden DANNEBROG modtog i 1990 et rente- og afclragsfrit l6n p5' kr. 100.000.
Linet gik til ilagning af et nyt dek, men skibet har siden henligget pi forskellige pladser, og er under
langsomt forfald.
Fonden har i 1994 opsagt sit lan som misligholdt, og forlangt linet indfri et pr . 9ll 1995 .

ELINOR:
Den 3-mastede skonnert ELINOR" som fonden i 1991 bevilgede et lfln pe k. 50.000, sejlede en
Srrakke mellem de Caribiske ser, og havde ikke varet $emme i Danmark i de seneste 10 &r. Der
havde varet flere optrek til at fi skibet hjem, men i 1994 grk det galt. ELINOR kom under hojst
ejendommelige omstrcndigheder pi wangsauktion i US,\ hvor den blev solg for $ 700.
SKIBSBEVARINGSFONDEN var sterkt involveret i at fi tridene redt ud, men pi trods af god
hjelp fra Generalkonsulatet i New York, lykkedes det desvarre ikke at redde skibet fra at blive
solgt.
Det har ikke siden veret muligt at fl oplysninger om skibet eller den nye ejer.

Oplysningskampagne:
Fonden fik for fr ir siden lavet en folder, der fortaller om fondens virke og om de ststtemuligheder
der gives. Denne folder er via Statens Museumsnavn blevet distribueret til samtlige danske museer.
Desuden er folderen uddelt i stort oplag under kapsejladsen FYN RLINDT for skibe over 20 tons.

Rapport over havnemiljser:
Pi baggrund af de omsiggribende ideer om at lave traskibshavne og maritime oplevelsescentre, har
det lange varet et snske at lave en rapport der omhandler de danske harme og de dertil horende
miljoer. Det er primart fondens arbejdsomride at arbejde med skibene, men hvis de ikke har
tilfredsstillende havneforhold, si vil de soge andre havne. Ligeledes vil en overkapacitet af
treskibshavne gsre hele oplevelsen mindre. Det er derfor nodvendigt med et overblik over, hvad der
kan tenkes at vere behov for pi lengere sigt.

Ophugning af fi skefartsj er:
Ogsi i i994 gik det meget hirdt ud over den danske fiskerflide, der af kapacitetshensyn har skullet
tilpasses. SKIBSBEVARINGSFONDEN har i flere Fr sagl at f[ andret reglerne for ophugning af
fiskefartojer. Med udgangen af 1994 er det lykkedes, idet det nu er muligt at udtage fartajer fra
ophugning. Dette medfsrer dog at ophugningsstotten reduceres. Der forventes et stort salg af
sidanne fartojer til turistmessig brug. Der er dewerre ikke udsiger til et egentligt bevaringsinitiativ
pi deue felt, idet det stadig er for dyrt at anskaffe disse fartojer.



t( r
SKIBSBEVARINGSFONDEN har gennem flere flr siddet i en arbejdsdpp* Sofartsstyrelsen, der
har arbejdet med sikkerhedsproblemer for bevaringsverdige skibe.
Der har hidtil ikke varet gjort fremskridt i arbejdet, men hen mod slutningen af 1994 kom det store
gennembrud, og det ser nu ud til, at arbejdet kan afsluttes snarest, med eigodt resultat, som alle kan
vere tilfredse med.

Initiativgruppen Vind i Sejlene:
Som et supplement til de ovrige organisationer, blev der i lgg4 i Svendborg dannet en
arbejdsgruppe, der har til formil at hjalpe med bevaringsspsrgsmil udfra uidr. kriterier end der
normalt arbejdes med.Gruppen tog bl.a. initiativ til, sammen med dagbladet pOLITIKEN, at lave en
plakat, der skulle selges til fordel for SKIBSBEVARINGSFONDEN. Resultatet blev forelobig kr.
10.000 der blev overrakt fondens sekretar den23.l2.lg94.
Deltagelse i udenlandske msder:
Fondens konsulent deltog den22 - 23 oktober i msde i Sveriges Segelfartygsforening. Msdet foregik
i Lidkdping, og tilstede var desuden en representant fra Norsk Forening Fo-r Fartoyvern. Det store
emne var forsikring af fartajeme, et ernne der har voldt store problemeii 6revis.
Der er lavet statistiker pi forsikringsforholdene i Norge og Sverige, og der er nu taget initiativ tii at
SKIBSBEVARINGSFONDEN laver en tilsvarende undersogelr. i nun*-t .

Resultatet af undersogelsen foreligger i februar 1995, hvorefter det vil blive forsogt at lave en falles
forsikring for alle nordiske fartajer.

Vedtegfer:
Fondens vedtegter, der stammer fra fondens oprettelse, er blevet revideret, si de er i
overensstemmelse med organisationens faktiske forhold i lgg4. Samtidig er der lavet en
forretningsorden, der fastlagger arbejdsgangen i fonden.

Bestyrelsens sammensetning:
Pi &rets sidste made indtridte advokat Henrik C.Winkel og lektor Thomas Hsjrup i besfyrelsen, som
herefter bestir af folgende l0 personer.

Rigsantikvar Olaf Olsen,
Museumsdi ektsr Hans Jepp esen
Museumsinspektor Ole Mortenssn
Museumsinspettor Eske Wohlfahrt
Restaureringsarkitekt Morten Gerthche
Skibsfsrer I ar gen Jo sephsen
Museumsassistent Max Vinner
Fuldmagtig Carsten Lund
Advokat Henrik C. Winkel
Lektor Thomas Hsjrup

Nationalmuseet
Handels- og Sofartsmuseet

Sofartspuljen
Fiskeripuljen

Nationalmuseet
Tra skib s- sammenslutningen
Tre skib s- sammenslutningen

Skov- og Naturstyrelsen

Fondens sekreter og konsulent: Restaureringsarkitekt Jes Kroman


