Arsberetning for SKIBSBEVARNGSFONDEN 1996

CHRISTIANE 19i8

1996 blev SKIBSBEVARINGSFONDENs andet 6r pi finansloven med et statsligt tilskud pi
3 mio. kr.
Fonden var i februar 1995 til et mode i Kulturministeriet, hvor retningslinjerne for del frenrtidige
arbejde blev drsftet. I begyndelsen af 1996 fremkom ministeriet med en rrekke justeringsforslag til
fondens fundats og virke, og den 31. januar fremkom ministeriet med den endelige udformning og
accept af fondern fundats.
Pi msdet i februar 1995 blev det desuden besluttet atlade Kammeradvokaten se pi den hidtidige
praksis for fondens udlan. Det endelige svar fra Kammeradvokaten der foreli imaj 1996, betsd en
rekke andringer i de hidtidige standardbemerkninger i de pantebreve der udstedes i forbindelse
med langivning. De nye betingelser medfrrte en mengde ekstraarbejde, da indksringen af registreringsprocedurerne kom til at vare det meste af iret.
Der blev i 6rets lsb aflroldt 6 ordinere bestyrelsesmoder.
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I-anetilsagn:

Pi grund afMlRA-sagen i 1995, blev en rakke vigtige lanetilsagn fra 1995 overfsrttil 1996.
Der
var derfor i 1996 ikke noget stort belsb.til radighed. bette
og
det
medfsrteat
mange p6
rygtedes,
forhand opgav at soge fondens hjelp. Der indkom siledes i iggo uttr"lningrr
for et belob p6-

5.171"000 mio. kr.

Fslgende fartojer tildeltes ldnetilsasn:
" Iast DE TO SOSKENDE (tet0)
Paket SKODSHOVED (1907)

570.000

SKIBLADNER II (1 S97)
HAVGASSEN (t S98)
Drivkvase BETH (1905)
Snurrevodskutter GRONNE ERNA (l 908)
Evert REBEKKA (1921)
Galease HJALM (1901)
Galease PALNATOKE (l 894)
Skonnert BRITA LETH (1911)
Galease
Galease

Fiskefartoj N4ARNA ( 1 940)
Fiskefartoj MA-RI (1920)
Aiekvase OTTO IvIATHIASEN (i898)
Galease HAABET (1914)
Jagt ELISE (1907)
Snurrevodskutter ANNA ELISE (1932)
Jagt JENSINE (18s2)
Skonnert MARTHA (1S99)
Vestlcystbad NORDSOEN ( 1 93 8)

I alt:
Opmun rinqspremie:
Der blev ikke uddelt opmuntringspremier

35.000
200.000
240.000
100.000
250.000
75.000
100.000
150.000
137.000
204.000
30.000
125.000
300.000
80.000
40.000
50.000
30.000
45.000
2.761.000

i

1996.

Konsulentbistand:
Acets konsulenthjelp har veret af meget forskellig karakter. Der er klart et voksende
behov for
konsulenthjelp i takt med at fartojsejerne erkender fordelene ved fondens gratis ridgivning. Rirlgivningen strekker sig fra hjalp i sager med andre offentlige myndigheder tit egentfg"
r.riu*.ringssporgsmS.l. Det mest omfattende arbejde der er udfsrt, er de store dokumJntatiJnsrapporter
og udarbejdelse aftegningsmateriale, samt byggetilsyn. Fonden har i 6ret veret involverei ig
rto-

re sager: MIRA, DE TO SOSKENDE og CHRISTIANE.
Der er desuden furt afsluttende syn pi alle lanesager.
Konsulenten var tilstede pi sejladsen Fh{ RLINDT for Bevaringsvardige Skibe over 20 tons.

Der blev i6r givet radgivningsbistand til
furgende skibe:
Skonnerr

(rer8)
r-,
(191b)
(1e40)

MIRA (189S)

Deksbad cHRrsrrAr.rE
Jagt DE To S0SKENDE
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dokumentation/ opmiling/ tegninger/
byggetirsyn
radgivning i r"'u.il"prett9fe

"rJ::rrr"e

ber,*,**,Hifl,1liil,ir3;ff:trffii
besigtigerse og r{asivnins
besigtigelse og radgivning

(1910)

Baldolle OniON
Drivtvase BErH
Paket ELISE
Vestlcystbad NORDSOEN (1 93 8)
snunivo'dskutter cnsr'n'n enNe
Fiskefrrtoj
Rodvig

irsosj
(1907)

*"o"1il;:?:i1?1ffi?

'

(1e08)
'
SoMMERFLID
skibsmotormuseum

*rigtigetse

*il$€:t:
bsigtigelse
besigtigelse/ stsneskrivelse

MrRA (18e8):
Skonnerten MIRA,-der er bygget hos Rs.
arlsller i Fiborg i lggg, er den sidste af
de helt smi
skonnerter med pelemasttt. ilrtne ..
*.4 ,ior;d;;;"jer en verdig represenrant for det fine
hdndverk som Rs' Msllers verft leverede.
Den.r g;;;Lo, br.u.t-.t

,i*Ju*.rigt

de danske lcyster.

syn rangs

MIRA blev i i970-erne restaureret, men det har i
de senere ir vist sig mere og mere pikrevet
med en kolopretning. Desvarre viste det
sig, da skibet kom pi land, ic'Lr MRA;
'qru' 'Jy^'rvr vi i en meget dar!s frraming, og der ventede en rotarreno;h;;;r*;;;;:'Det har siledes varet fondens hidtil stsrste
sag , hvor dJr i 1995 blev afsat 1,5 mio.
kr. til en
komplet restaurering
af skibet.

Issesl;;b.jd;

opgaven
med Arbejdsmarkeders Feriefond, der
har afsat 1,2 mio' til projektet. peihar
veret en uhyre ressourcekrevende sag. Den
har ikke blot
omfattet udarbejdelse af dokumentation
og tegninglr, men i hoj grad ogsa tilsyn p6 varftet
i Gilleleje"2 beqnelsesmedlemmer, skibsfurer
t^eJosephsen og
Morren Gorhche har deltaget i regelmessige byggemaaeiaer
zuibgg.r ae overordnJa. r.tningsrinjer for
projektet. Det underordnede titty"
Fo, v*ret foretaget &"L, auv'r'u'"
Kroman.

t;;;rirrg;il;

Arbejdet forventes aftluttet

,o**a, 1997.

pE TO SOSKENDE (1el0l
En anden omfattende sag har veret restaureringen
afjagten DE To sosKENbE. skibet er pi
Bagenkop, hvor det gennemgdr en omfattende
,Jstaurering.
Det blev i 1995 besluttet at bekoste-den omfrttende
restaurering ;fskibet, under forudsetning a{
at man kunne finde en fremtidig ejer/ bruger
n.irytr..aes, idet iil.u*rt smakkelaug i
meldte sig som inteiesseret" Dir er indgiet
unae om overragelse og fiemtidig drift af

Itft]
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Fondens konsulent
skibet og foretaget en omfattende dokumenration. pa
denne baggrund er der udfsrt arbejdstegninger
oiproj.tiu.rt iu.tr*,
baggrund
for restaureringen.

Y:.qd,

Fondens konsulent har

fsrt et intensivt

i., o*..

til,syn med projektet.

GHRTSTTANE (1e18):

Deksbid CHRISTIANE er bygget i l9l7..pitFeja t badebygger Carl
Nielsen. B6den, der
til fiskeri med skovlvod, ilevod,l!.,gurrr og kroge, har altid veret hjemmehorende er
p6,
Fejo' Det var derfor naturligt, at sKIBSBEVARINGsrdr.iopN
stsrtede et-initiativ der gik ud pi
bygget

at bevare den p6. oen.
SKIBSBEVARINGSFONDEN ststter en totalrestaurering af biden,
hvor den oprindelige sprydstagerig med fast sprydstage genetableres.
CHRISTIAIIE ejes afFejo Drivkvaselaug. Der er udfsrt et stsrre dokumentationsarbejde
og en
del tegningsmateriale. Jes Kroman har deiuden furt intenst
tilsyn med rr**.ring.o
Bevaringsverdighed:
Fonden har i lsbet af 1996 ydet bistand til et antal fartojer, der
snskede en bevaringsverdighedserklering. Denne erklering fra SKIBSBEVARINGSTONoTN
er en forudsatning for at skibe
kan omfattes af Ssfartsstyrelsens saerlige regelset for bevaringsverdige
fartojer.Hertil kommer,
at en sidan erklering gerne skulle gare detiettere for ejeren at
sagetilskud da andre fonde.

!G 100 [4ARNA, garnbad bygget 1940 iFiborg
I\4ARILYN ANNE, 3-mastet skonnert, bygget l9i9 Marstal
ELSE DORTFIEA BAGER, 3-mastet tops"ilsko*err, bygget rg42
isvendborg
Motorfurgen SPROG A, by gget tg 62 iHelsingor
Motorfergen KONG FREDERIK IX bygget lgsq iHelsingor
Skonnert FIILTON, bygget i915 iMarstal
Jagt OTTO MATHIASEN, bygget 1898 i Frederikssund
Motorferge JACOB HARDESH4I bygget 1954, Ring-Andersen
Skonnert META, bygget 1884 i Assens
Snurrevodskutter HANSA, bygget hos Nipper i Skagen 1924
Lystfanaj WHIMBRELL, bygget i Coves, enghna isee
HAABET, bygget hos L. Christiansen i R"A.dg 19t+
-Galease
Inspektionsskib (GORIvIALBA II, bygget i Nakskov 1944
Skonnert NESTOR bygget i Eckernfsrde I905
Galease HJALM b.ygget i Assens 1901.
Ketch FORSOGEI bygget i plymouth 1906
MIRA III, bygget i Fr.sund t9t5
ROSITA, bygget i Frederikshavn l93l
PRAM 48, bygget iB&W t92S
NORDSOEN, bygget i Stenbjerg 1938
Registret over bevaringsverdige

f*t i"r.i

i at t* Isb blevet ajourfort og omfatter nu34z fartajei.

/
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Fondens konsulent udarbejdede i 1995 i samarbejde med restaureringsarkitekt
Morten Gsthche en
udstilling, der kort forteller om fondens virke, udstillingen blev i
forli.i uirlpa Boatshow 96 i
Bella Centret, og har i sommerens lsb vetet vist pi Nattnahuseets
skib af iNa MOLLER, der
i
forskellige sejladser, br.a. Nordisk sejlads og Tall ships Race
!_eftog
Udstillingen blev desuden vist pi museet i Horsens. -

Nordisk msde:
I marts deltog Hans Jeppesen, Jorgen Josephsen, Henrik Winkel og Jes Kroman
i et nordisk msde
i Stockholm, hvor der desuden var deltageie fra Norge, Sverige, F-iniand og
Auna. Bhndt emnerne vaf, bl.a. debat om et internationalt erropaisk samarbejde forfartojsbeuir'ng.
Det blev besluffet, at etablere et nordisk register over leverandsrer
afmaterialJr til fartojsbevaring.

V

Studiereise:
Fondens konsulent Jes Kroman var i september i Norge, hvor han
besogte de to fartoyvemcentre
Kristianssand og Nordheimsund. Milet var dels at se Lvilke erfaringer
riordmandene har gjort
med at oprette egentlige.restaureringscentre, dels at diskutere de

over leveran darer at traditionelle materialer.

nirmere detaljer til et register

Arbejdsmarkede-ts Feriefo nd :
Itp-f.ppesen, Jorgen Josephsen og Jes Kroman har deltaget i en msderrekke i Arbejdsmarkedets
Feriefond, hvor man diskuterede maritim turismelkulturformiamg
og maritime centre i Daffnark.

TS-oinsetraf:
SKIBSBEVARINGSFOIiDEN var ved 6ret1 T!*inse ua:f iDragmrepresenteret
ved Hans Jeppesen' IorgenJosephseq Max Vinner, Eske Wohlfalut, Thomas
Urj*p og Jes Kroman.
Det har hidtil veret tradition, at den ene af de to fuiige uddelinger aim.tirugn
blev uddelt i forbindelse med TS- pinsetref, Det er dog nu besluttet,-at fonden-fiemover
foreiger disse uddelinger ved serskilte arrangementer, for derved at kunne profiiere
sit arbejde mereiydeligt.
Bestwelsen:
Der har i 6ret varet enkelte endringer i bestyrelsens sammens:Bttrg, idet
den nyudnevnte
Rigsr
antikvar Steen Hvass har valgt at sidde i fondens
Desuden er museunsassistent Ma:< Vinner udpeget afHandels- og
Sofartsmuseet p6 Kronborg.
Bestyrelsens sammensetning si derfor ved irits udgang s6.ledes ud:

bestyrelse.

tr'ormand: Hans Jeppesen, Handels- & Ssfartsmuseet Kronborg. udpeget
afH&s.
Nestformand: JargenJosephsen, Fulton-stiftelsen. Udpeget afTreskibs-sammenslutningen.
Steen Hvass, Rigsantikvaren.

Vinner, Vikingeskibshallen. Udpeget afHandels- & Ssfartsmuseet Kronborg.
Gunnar svendsen. udpeget af rreskibs-sarnmenslutningen.
ole Mortenssn, Langelands Museum. udpeget af sofartspuljen
Eske wohlfahrr, Limfordsmuseet. udpegit af Fiskeripuljen
Morten Gothche, Skibshistorisk Laboratorium. udpeget af Nationalmuseet
Advokat Henrik c. winkel. udpeget af sKIBsBrvennqcsFoNDEN.
Thomas l{sjruP, Ksbenhavns universitet udpeget af SKIBSBEVARINGSFONDEN.
!Ia,x
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Fondens konsulent og sekreter: Jes Kroman
Fondens revisor: Niels P. Hansen, Farum

Beskrivelse af de i 1996 ststtede projekter.

t'ji .

Jagten DE TO SOSKENDE er bygget i Nyborg 1910 til skipper Christen Nielsen p6. Agerso,
der skulle bruge den til paket{?nt. Skibet var forberedt tii maskine, men fsrst 10 ir senere blev der
lagt en 7/10lil<Rudkobing-motor i.
DE TO SOSKENDE forsynede Agerso med dagligvarer fra fastlandet, men var samtidig beskeftiget som brendeskude, der hentede bagekJov ved de syddarske skoves smi ladesteder. Mursten
blev bl.a. hentet ved teglverkerne i Egernsund.
DE TO SOSKENDE, der blev drevet i konkurrence med dampfergen SIO,ELSKO& var efterhinden blevet for liile til at dekke Agerso-boernes transportbehov, og skibet blev derfor i 1936
forlanget 5 fod.
Da Agerso fik en ny og stsrre frrge, der ogsi kunne tage lastbiler ombord blev DE TO SOSKENDE taget ud af fragtfarten og nu kun brugt til sejlads med lystfiskere. Skibet stod i 1992i
fare for at blive solgt til Tyskland, og SKIBSBEVARINGSFONDEN besluttede at ksbe skibet.
Det blev i 1995 endelig besluttet at restaurere skibet og fore det tiibage til dets oprindelige udseende.

DE TO SOSKENDE er i i996 overdraget Lillebelt Smakkelaug, der skal foresti den fremtidige
drift og vedligeholdelse.

Paket SKODSHOVED er bygget i Odder 1907 til paketfart pi ruten Arhus - Sksdshoved, hvor
den sejlede indtil 1911. Den solgtes derefter til Dannrarks Havfiskeriforening, der dog ikke kunne
anvende skibet, der var bygget med en ringe dybgang pe kun 1,40 rn SKODSHOVED blev derfor
solgt tilbage til Arhus - Sksdshovedruten, hvor den sejlede uafbrudt indtil 1951.
Skibet, der efter 2 6rs restaurering er fart tilbage til sit udseende fra 1940-eme med et lille sfyrehus og en forholdsvis lille rigning. Den 1. juni i 996 blev skibet overdraget til den nye bestyrelse
for Kals Vig Veteran-skibssejlads

SKIBLADNER II er bygget af den navnkundige skibsbygmester N. F. Hansen i Odense
1S97. Skibet er bygget til fragtsejlads fortrinsvis i danske farvande og fungerede som sadan, indtil
detil962, under navnet BRUUS, blev overtaget af FDF Ifubenhavns Sokorps. Sokorpset gav i
1972 skibet sit gamie navn SKIBLADNER II tilbage, og i de kommende ir blev der foretaget en
rekke restaureringer af skibet.
Galease

Galease IIAVGASSEN er bygget hos skibsbygmester Rs. Itzlsller i Fiborg 1898. Skibet, der fra
starten bar naynet IIAABET, blev bygget til opkob og transport af levende fisk bl.a- pi Norge.
Skibet blev i I 964 registreret som lystfartoj, og i 197 6 blev det erhvervet af et partrederi med bl.aden nuvarende ejer. Der er siden foretaget store istandsattelsesarbejder og skibet fremstAr i dag
som et afvore finest bevarede sejlforende fartojer.

Drivkvase BETH er bygget i Damme pi Mon i 1905. Den er blandt de fsrste fartajerder udstyredes med en lille hjelpemotor, og det er skibeg udseende som tidlig motordrivkvase der nu bliver genskabt.

Snurrevodskutter GROI{NE ERNA er bygget pi S. Abra}ramsens varft i Esbjerg 1908. Skibet,
som oprindeligt kun hed ERNA blev bygget som rent sejlfartoj med en stor storrig og en iille
stottemesan. Det blev brugt til snurrevodsfiskeri i Nordsaen.
Skibet har i en 6.rrekke varet ejet af rederianpartsselskabet GRONNE ERNA, der har prioriteret
sejladsen med skibet hojere end en egentiig restaurering. Der er nu indgiet et samarbejde mellem
ejerne og SKIBSBEVARINGSFONDEN om at € det spendende skib fgrt tilbage til det oprindelige udseende.

Evert REBEKKA af Fans er bygget hos Abratuamsen i Nordby i 1921. Det blev bygget til sejlads pi ruten Esbjerg - Fano, og da det var bygget med maskine, var der ikke behov for den store
rigning man ellers ser pi everter af tilsvarende stsrrelse.
Skibet har henstiet pi land i Ksbenhavns Nordbavn i en irrrekke, men en lokal gruppe borgere pi
Fans ksbte i 1993 skibet tilbage til sen med henblik pi at restaurere det. Fsrste fase i projektet
var at skafe penge, og som stdte for dette og til hjelp for det senere restaureringsarbejde udarbejdede SKIBSBEVARINGSFONDEN en rekonstruhionsrapport om skibets udseende.
Det nyrestaurerede skib sssattes i Nordby den 1 1. juli 1996.

HJALM

er bygget hos Christoffersens verft i Assens 1901. Skibet, der oprindelig hed
HULDA, blev bygget til et svensk rederi, men kom i 1907 under dansk flag. Det var beskaftiget
med almindelig fragtfart, men blev i 1935 solgt og omdsbt til DIKKEREN af Greni" hvorefter
det anvendtes til stenfiskeri.
I 1978 blev skibet overtaget af Holbek kommune, der ombyggede det til lejrskoleskib for kommunens institutioner. Kommunen forsogte senere at selge skibet til Sverige, men dette blev i sidste ojeblik forpurret, og skibet er.i dag ejet af foreningen til bevarelse af HJALM.
Galease

Galease PALNATOKE er bygget i Humlebek afR. Jensen 1894. Den var i starten beskeeftiget
med at sejle kalk fra Saltholm til Kobenhavn, men fandt under sine henved 20 forskeilige ejere
ogsi anden beskeftigelse. Skibet blev i 1968 erhvervet med henblik pi ombygning til lystfartsi, og
forskellige ejere har siden da ombygget skibet mere i stil med traditionen.

Skonnert BRITA LETH er bygget pi Olaenbjerg verft i Svendborg 1911 af bygrnester Anders
Jenserq og sosat under navnet BRITA. Skibet var indtil 1915 beskeftiget i nordeuropaeisk fart,
hvorefter det solgtes til Sverige. Den fsrste maskine installeredes i 1922.
BRITA sank under en orkan i 1941 sydvest for Samss pL22 meter vand, men blev havet af brsdrende Flyvbjerg, der reparerede det og ved den lejlighed omriggede det til galease med navnet
M.A.FLYVBJERG. Der blev fortsat sejlet med fragl, men i1957 blev skibet endeligt rigget ned
til jagt og nu brugt til sten- og wagfiskeri.

Skibet har siden veret i familien Leth's eje, og er i dag et afDanmarks smukkest og
bedst restaurerede treskibe.
SG 100 MAR|IA er bygget af Carl "jolle" Andersen i Fiborg 1940. Skibet er bygget
tilforskelligt fiskeri i de indre danske farvande.
MARNA fremst6r idag som en typisk liile trawlkutter fra de indre farvande. Desvcrre har den
uluerlige tilbagegang i fiskeriet medfart, at en lang rekkb afdisse karakteristiske fartojer i
de seneste 6r er blevet hugget op med ststte fraEU.
Y4|NA er pd trods af de senere 6rs udvikling i fiskeriet bevaret nesten intakt, idet der kun er
tilfojet ganske € tekniske hjelpemidler sisom radar og ekkolod.
MARNA er i 6r overtaget af en nyetableret forening tilbevarelse af fiskefartojet ISARNA.

s

Fiskefartoj MA-RI er et lille galeaseriggetfartsi bygget i Warnemiinde i i920. Skibet der er letbygget blev i 1923 opbragt for smugleri ved Helsingar. Det har fsrt enomflakkende tilvarelse
som fiskekvase og senere handelsfartoj.

Jagt OTTO MATHIASEN blev bygget i Frederikssund 1899 under navnet OTTO RUD. Skibet,
der oprindeligt var galeaserigget, vat bygget tit fiskeri men fungerede desuden som handelskvase.
Skibet fik omkring 1" Verdens-krig sin fsrste motor og blev samtidig rigget ned til jagt.
Galease IIAABET blev bygget hos L. Cluistiarsen i Rodvig 19i4. Skibet, der mi.ler 72 BRT, er
en usedvanlig stor galease. HAABET har under navnet TUT i en lang irrel,:lce veret hjemmehorende i Kerteminde, hvor det har vcret beskeftiget med sejlads med lystfiskere.

Jagt ELISE er bygget i Svendbo ry 1907 tii skipper Jens Jensen i Lohals, der bl.a- sejlede stykgods med den. Fra 1936 til 1972 var skibet hjemmehorende p& Agerso, hvor det inAti pOt
seltede i paketfart mellem Agerso og Skelskor. Fra 1968 til 1972 varitiUet beskeftiget med sejhrL
med lystfiskere.

Snurrevodskutter AIINA ELISE er bygget

i 1932 p& Ctristoffersens varft i Nordby pi Fano.
Skibet, der blev bygget med dam og en en-cylindret maskine foruden en storre rtrttdg, blev bygget til snurrevodsfiskeri pi Nordsoen.
Skibet er i dag rigget efter en traditioq der ligger 20 - 30 {r tidligere end byggetidspunktet.
Jagt JENSINE, der er bygget i Aborg 1852, er Danmarks eldste sejlende skib. Det er en traditionel dansk jagt efter sydrynsk forbillede bygget afJ.W. Riis, der oprindelig stammede fra Svendb-org_. Skibel der har levet en omtumlet tilverelse, blev i 1970 overtaget af Klanskibslaget i Haderslev, der siden har stiet for restaurering og drn afdet garnie skib.
Denne forening burde kunne danne forbillede for andre lignende foreninger.

vnret
Skonnert MARTI{A, der er bygget pi S. Lindtners verft i Vejle i 1899, har siden 1973
medlemmer,
100
af
ejet af foreningen Skonnerten MARTI{A. Foreningen der trller i narheden
er arbejdspligt i
har til formfl at bevare og restaurere skibet pi ikke kommercielle betingelser. Der
i fard med
i
foreningen, og hvert ir i f,asten kan foreningens medlemmer ses pi beddingen Soby
selv'
ut g"rriUaRtHA forarsi<lar. OgsA de store reparationer udfrrer foreningens medlemmer
garnle
skib
Dei er siledes gennem irene lagt en krmpemessig frivillig indsats, som har sikret det
for eftertiden..
Denne forening burde ligeledes kunne danne forbillede for andre lignende foreninger.
Vestlrystbid NORDSOEN er bygget af b&debygger Kristen Jensen i Stenbjerg 1938. Baden stod
fra 193g - l94l i stenbjerg udenatltive sssat, idet bygherren ikke havde rid til at indlsse den"
fiskeri
Fra 1941 - 1991 har den, hjemmehorende i Hirtshals, veret aktiv inden for stort set al slags
med snurrevod, garn og linefiskeri.

Skonnert MIRA pA chartersejlads

