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Indledning
Skibsbevaringsfondens rådgivning og udlån er finansieret ved et årligt driftstilskud fra
Kulturministeriets udlodningsmidler til kulturelle formål, samt i regnskabsåret to
ekstraordinære, tidsbegrænsede finanslovstilskud. Tilgangen af midler har gjort det
muligt at støtte en lang række bevaringsprojekter, hvilket fremgår af de følgende sider.
Fondens medarbejdere har en høj specialiseret viden omkring kulturhistorisk
betydningsfulde fartøjer, som dels udnyttes i sagsbehandlingen og tilsynet med
restaurering, og dels udnyttes i vurderinger af fartøjers bevaringsværdi, med henblik på
udstedelse af bevaringsværdighedserklæringer.
Bevaringen af den sejlende kulturarv er en vigtig opgave, der dels løftes af Fonden såvel
som af privatpersoner, foreninger, museer, firmaer og fonde. Uden dette fællesskab og
det personlige engagement ville den sejlende kulturarv være væsentlig udfordret og i
fare for hastigt at forsvinde fra havnene og havet omkring Danmark. Fondens rådgivning
og lån fungerer som en væsentlig og nødvendig håndsrækning til alle de mennesker, der
i dagligdagen ofrer tid og arbejde på at bevare og vedligeholde fartøjerne som
vidnesbyrd om landets rige maritime kulturarv.
For det danske samfund er det nødvendigt at prioritere ressourcerne, herunder også
ressourcer anvendt på bevaring af kulturarven. Det er min opfattelse, at Danmark, som
en af verdens betydelige søfartsnationer, fortsat bør være særligt opmærksom på at
sikre de nødvendige midler til bevaring af den sejlende kulturarv.
Skibsbevaringsfonden vil sammen med skibsejere, foreninger, institutioner, værfter,
museerne og søfolkene kvittere for statens støtte ved fortsat at bidrage til, at der findes
smukke og velbevarede fartøjer sejlende i de danske farvande.
Skive den 14. maj 2019

Sven Irgens-Møller
Bestyrelsens formand
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Skibsbevaringsfondens virke
Fonden skal ifølge fundatsens § 3
 bidrage til bevaring og restaurering af karakteristiske danske fartøjer
 søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe
i Danmark
 øge såvel skibsejernes som den øvrige befolknings forståelse for de kulturhistoriske
værdier, som skibe og maritime miljøer repræsenterer.

Støtteformer
Den vigtigste direkte støtteform er rådgivning og rente- og afdragsfrie lån til ejere af
bevaringsværdige fartøjer, der som modydelse accepterer en påtegning i skibets
registreringsdokumenter og pantebrev. Ifølge påtegningen forfalder lånet ved et salg af skibet til
udlandet, eller hvis lånet i øvrigt misligholdes. Hermed opnås, i overensstemmelse med Fondens
fundats, at skibe med lån i Fonden forbliver i dansk eje, samt at de holdes i god stand.
For at modtage hjælp til bevaring i form af lån fra Skibsbevaringsfonden er det en betingelse, at
skibet er erklæret bevaringsværdigt, eller fremstår så autentisk, at det ved ansøgningen kan
opnå denne status. Fartøjet skal restaureres troværdigt og i overensstemmelse med dets
oprindelige eller senere udseende og karakter som brugsfartøj. Fartøjet behøver således ikke
nødvendigvis efter endt restaurering at fremtræde som da det blev bygget. En senere epoke i
skibets aktive liv (f.eks. med styrehus, motor og reduceret rigning) kan udmærket danne
grundlag for et godkendelsesværdigt projekt.
Skibenes ejere ansøger på et ansøgningsskema, som downloades fra Fondens hjemmeside.
Hvilke oplysninger der i øvrigt ønskes vedlagt, fremgår af en ansøgningsvejledning.
Ansøgningen vedlægges detaljerede planer for skibets restaurering. Såfremt vi ikke kender
skibet fra tidligere, bliver de ansøgende fartøjer, inden der træffes beslutning om årets
tildelinger, besøgt for en nærmere besigtigelse og en uddybende orientering.

Hvilke lånekriterier skal være opfyldt?
Skibsbevaringsfonden giver lån til restaurering af bevaringsværdige fartøjer bygget til
erhvervsformål. Desuden kan Fonden yde lån til at beholde eller tilbageføre sådanne skibe
under dansk flag.
For at et fartøj skal komme i betragtning ved tildeling af lån, skal følgende betingelser
almindeligvis kunne opfyldes:
• Fartøjet måler mellem 2 og 300BT/ BR
• Fartøjet er under dansk flag og med fast hjemsted i Danmark
• Fartøjet er mindst 30 år gammelt
• Fartøjet er danskbygget. Eller udenlandsk bygget, og hvis tilsvarende ikke findes
bevaret i udlandet
• Fartøjet har en samlet, veldokumenteret tjeneste (dvs. min. 10 år) under dansk flag
• Fartøjet er bevaret i en autentisk form, eller ikke er ændret mere end, at en
retablering af de oprindelige forhold er mulig
• Fartøjet har en høj kulturhistorisk fortælleværdi
• Fartøjet sejler, og det giver i så høj grad som muligt andre end ejeren adgang til
at opleve sejladsen.
Fonden yder almindeligvis kun lån til restaurering af skrog, rigning og eventuelt ældre
maskineri, men ikke til aptering eller lignende under dæk, medmindre der er tale om oprindelig
aptering.
Fonden yder ikke lån til ordinær vedligeholdelse og drift. Ved långivning er det almindeligvis en
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forudsætning, at ejeren også selv bidrager aktivt økonomisk og praktisk til fartøjets
restaurering. Hvis det mod forventning viser sig, at en modtager af lån ikke i rimelig grad
vedligeholder sit fartøj, således, at Skibsbevaringsfondens pant i fartøjet forringes, kan pantet
kræves indløst og lånet betalt tilbage til Fonden.

Bevaringsværdighedserklæringer
Skibsbevaringsfonden har siden 1991 været den institution, der har haft ansvar for at vurdere
traditionelle fartøjers bevaringsværdighed. En bevaringsværdighedserklæring er et signal til
omverdenen om, at fartøjet er en vigtig repræsentant for den sejlende kulturarv. Erklæringen er
som en hovedregel gyldig i ti år, hvorefter den skal fornys.
Den hidtidige strategi for vurdering og klassificering af bevaringsværdige skibe, de såkaldte
ABO-strategien blev i 2017 afløst af en ny model til vurdering af skibes bevaringsværdighed.
Modellen er beskrevet i det såkaldte København-Charteret om skibsbevaring i Danmark.
Udgangspunktet for denne model er et etnologisk perspektiv på bevaringsværdierne, således
originalitet ikke alene er idealet for et fartøjs bevaringsværdi. Bevaringsværdien vurderes i
stedet ud fra tre hovedkriterier: skibets almene, særlige og individuelle autenticitet.
Under de nye kriterier fastholdes og udbygges gruppeopdelingen, således fartøjerne placeres i
fire forskellige grupper (A, B, C, og D). Hver især er disse grupper karakteriseret ved særskilte
optagelseskriterier, hvor A-kategorien har de strengeste kriterier.
I beretningsåret har fondens bevaringsværdighedserklæringer således været udstedt med
baggrund i en helhedsvurdering af fartøjets kulturhistoriske fortælleværdi, aktuelle udseende,
tilstand, alder mv., sammenholdt med eventuelle foreliggende restaureringsplaner. Med
bevaringserklæringen opnår skibet status i det maritim-historiske kulturbillede, og denne er
således et godt redskab til at sikre, at skibets værdi som kulturhistorisk genstand ikke
forglemmes eller forringes.
Af de ca. 700 fartøjer i Dansk Historisk Skibsregister var der ved udgangen af marts 2019 i alt
234 skibe med formel B-status. Det er en fremgang på kun to skibe i forhold til året før. Seks
ansøgere afventede en afgørelse. Dersom den obligatoriske dokumentation er til stede ved
ansøgning, er sagsbehandlingstiden almindeligvis ca. 4 uger.
En samlet oversigt over de bevaringsværdige skibe kan ses på Fondens hjemmeside.
Følgende skibe har i perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019 fået bevaringsværdighedsstatus:



AKELA, ketch bygget hos Knud Jensen i Roskilde i 1951 til dir. Sven Bøgelund Jensen.
VIKING, udflugtsbåd bygget hos Marius Christensen i Silkeborg til Ry Turistbåde.

Ketchen AKELA og udflugtsbåden VIKING fik bevaringsværdighedsstatus i 2018.
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Historisk monument

Den særlige udmærkelse som ”Historisk monument” tildeles fartøj, der på forbilledligt vis
fremtræder i autentisk eller særlig godt restaureret stand, og som derfor er en entydig kilde til
kundskab om de danske søfarts- og skibsbygningstraditioner. I driftsåret 2018 – 2019 blev der
modtaget tre ansøgning til, og foretaget to udnævnelser i A-kategorien. Disse er:
Jagtgaleasen SKIBET, den bornholmsk laksekutter MARIE NIELSEN og bilfærgen IDA.

SKIBET
Jagtgaleasen, bæltbåden
SKIBET blev bygget af
Rasmus C. Hansen i
Dyrehaugen ved Nyborg
formentlig i 1880 (en nylig
afdækket kilde siger 1877)
og er en klinkbygget,
såkaldt bæltbåd med
agterspejl. Bådens længde
var oprindeligt 8,6 m, men
den blev omkring 1910
forlænget til nuværende
10,6 m. Efter forlængelsen
blev båden rigget om fra
jagt til galease.
Bådens ældste historie er
ikke kendt. Efter 1910
optræder den som
galeaserigget stenfisker
”Panope”. Båden blev
muligvis ombygget til
lystbåd allerede i 1920-erne.
Efter en omflakkende
tilværelse blev den i 1968
solgt til FDF Århus kreds,
hvor den blev istandsat,
tilrigget og navngivet
SKIBET.
Efter et alvorligt havari i
2014 er SKIBET blevet
restaureret med stor vægt
på autenticitet for så vidt gælder dæksarrangement, rigning og farvevalg. Båden fremstår i dag
som i perioden efter forlængelsen i 1910.

IDA
Bilfærgen IDA er bygget på Brdr. Wennickes værft i Stege i 1959 til Bogø-Stubbekøbing
overfarten. Det sene byggetidspunkt fortæller os, at IDA er en af de sidste danske, træbyggede
motorfærger.
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Færgen fremstår, som en
60 år gammel færge
typisk gør: symmetrisk
opbygget og med porte i
begge ender. Styrehuset
er anbragt midtskibs på
en tværskibs gående
stålbro.
Med indvielsen
af Farøbroen i 1985
opstod der tvivl om
færgerutens fremtid, men
man besluttede at
fortsætte med én
færge. Det blev IDA, som
stadig sejler sommeren
igennem og bringer
køretøjer og rejsende
over Grønsund på ruten
mellem Bogø og
Stubbekøbing.
Skibet fremstår tæt på
udseendet som nybygget
i 1959 og er et stort aktiv
for egnens lokale
pendlere, såvel som for
de mange turister, der
hvert år gæster området.
Som formidler af
historien om tidligere
tiders småfærgefart i
området er den ideel og
er samtidig et godt
eksempel på
skibsbevaring og
oplevelsesturisme i
forening.
Af denne type færger findes der ikke længere andre i drift end IDA i Grønsund samt VENØSUND
og NÆSSUND i Limfjorden.
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Sekretariatet
Fondens sekretariat har adresse på Sundvej 9 i
Horsens. Her er fondens konsulentvirksomhed
og forretningsarkiv samlet i lokaler på 2. sal i
det, der et af Horsens’ ældste huse, bygget i
1719.
I sekretariatet afholdes bestyrelsesmøder,
møder med skibsejerne o.a. Der er nem adgang
til fagbibliotek, foto- og tegningsarkiv. Denne
mulighed har i beretningsåret været flittigt
benyttet.
Ved indgangen til beretningsåret indgik vi
aftale om fornyelse af sekretariatets IT-system,
som indebar en overgang til en ”hostet”
løsning. Dataansvarlig er selskabet SOTEA i
Silkeborg, som hoster vores server og leverer
support.
Skibsbevaringsfonden havde i beretningsåret
to ansatte: sekretariatsleder Tom Rasmussen og
skibshistorisk konsulent John Walsted.
Fondens bogholderi har gennem beretningsåret
været varetaget af revisionsaktieselskabet RID
Revision i Hedensted.
Fondens revision er udført af Ostenfeld Revision
ApS, Næstved, v/statsaut. revisor Stiig
Ostenfeld.

Rådgivning og tilsyn
Skibsbevaringsfonden er førende
kompetenceinstitution indenfor arbejdet med
bevaring af traditionelle fartøjer fra nyere tid.
Fondens kompetencer og erfaringer kommer i
udgangspunkt hele det maritim-historiske miljø
til gode. På grund af Fondens beskedne
organisation foregår der løbende en
prioritering af hvilke projekter, der vil være
kapacitet til at medvirke i.
Større rådgivningsarbejde har primært været
forbeholdt de fartøjer, der har modtaget lån
fra Fonden og har stået foran istandsættelse.
Dertil kommer de større igangværende
restaureringsprojekter, der strækker sig over
en årrække og kræver løbende opfølgning.

Sekretariatsleder Tom Rasmussen (t.v.) og
skibshistorisk konsulent John Walsted.

Sidst, men ikke mindst, er en lang række nuværende og kommende ejere af bevaringsværdige
skibe rådgivet i det omfang sekretariatet har kunne afse ressourcer.
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Eksempler på konsulentopgaver i 2018 – 2019

VIKING, udflugtsbåd til Silkeborgsøerne
VIKING er en motorbåd bygget i Silkeborg i 1924 til selskabet Ry Turistfart. Selskabet havde i
forvejen ”Turisten”, og VIKING skulle supplere denne. Modsat ”Turisten”, som havde en lukket
salon, var VIKING en åben båd, kun arrangeret med en bølgebliksoverbygning og et lille, lukket
styrehus midtskibs.
VIKING blev ombygget og moderniseret i 1961 og fik overbygning som de øvrige turistbådene på
Silkeborgsøerne. Den har i de seneste ca. ti år været ejet af Hjejleselskabet og blevet anvendt
som reservebåd. For tre år siden var bådens tilstand blevet så dårlig, at den blev lagt op.
Fondens sekretariat blev inviteret til et møde med selskabet og en besigtigelse af båden med
tanke på at give den bevaringsstatus. Den blev tildelt B-status i kategori B i november 2018.
En gruppe forretningsfolk i Silkeborg mente der fortsat var et potentiale i båden, og sammen
med Hjejleselskabet blev der udarbejdet en forretningsplan. Den gik i korte træk ud på, at båden
blev solgt til initiativgruppen, som ville bekoste en totalrestaurering. Hjejleselskabet ville
forpligte sig til at drifte båden.
Vores rolle har været at beskrive opgavens omfang og rådgive i projekteringsfasen. Vi har
deltaget i besigtigelser, udtalt os som faginstans ved udbudsrunden, deltager i møder mellem
kontrahent, værft og Søfartsstyrelsen samt udfører byggetilsyn på værftet. Båden bliver
totalrestaureret efter Fondens kulturhistoriske retningslinjer og vil blive sat i vandet sommeren
2019.

MJØLNER, motorpaket til
Rudkøbing
MJØLNER blev bygget til paketfart
Ristinge - Rudkøbing - Svendborg.
Sejladsen her ophørte i 1929, og
MJØLNER kom i fri fart, med hjemhavn
i Rudkøbing og senere Kolding. Den
blev i 1939 købt til Fejø, hvor den
sejlede i fragtfart og med frugt til
København. I 1960-erne var den
beskæftiget i stenfiskeri,
havneuddybning og tangfiskeri.
I 1974 blev MJØLNER solgt til
Ærøskøbing som lystfartøj og kom
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senere til København, hvorfra den i 1990 blev skænket til Langelands Museum, der gennemførte
en omfattende restaurering på Langeland i årene 1990-97. Den gamle glødehovedmotor
Hundested 45/55 er bevaret.
MJØLNER har de seneste år levet en usikker tilværelse præget af Langelands museums
manglende beslutsomhed omkring bådens fremtid. Resultatet har været langsomt forfald på
grund af oplægning og manglende vedligehold.
Sekretariatet har gennem møder og samtaler været aktiv i motiveringsfasen i miljøet i
Rudkøbing. Vi har været rådgivende i etableringsfasen for bådelauget, rådgivet i
vedligeholdsarbejdet mv. Sommeren 2018 bekostede vi en nødvendig istandsættelse af dækket.
Vi var medsejlere ved ”Fyn Rundt”-sejladsen, hvor vi anvendte skibet som sejlende
sommerkontor og mødeplads for samtaler med skibsejere om Fondens virksomhed.
Vores indsats for skibets bevaring har båret frugt; MJØLNER er i dag i gode hænder og forbliver
et sejlende kulturminde med Rudkøbing som hjemhavn.
FREM, motorgalease til Femø
I 1934 bestilte skipper Kaj Merkel fra Femø,
hos skibsbygger Mortensen i Dybvig på
naboøen Fejø, en motorgalease, der skulle
kunne laste 60 tons. Det var lidt usædvanligt
under 1930-ernes økonomiske krise, men
familien havde penge, der stammede fra
faderen, skipper August Merkel, der som ung
var rejst til Australien. Her havde han
ernæret sig som perlefisker i Stillehavet og
var vendt hjem med en
formue. Ved byggeriet genanvendte man
styrehus og en Tuxham-motor, der var
bjerget fra Merkels motorjagt ”Bris”, som var
forlist ved Møn.
FREM blev handlet et par gange og i 1952
solgt til Holbæk, hvor det i mange år
fungerede som fragtskib og siden som
stenfisker og uddybningsfartøj. Omkring
1969 blev skibet solgt til Holbæk kommune,
der i 1973 forærede det til Holbæk Sejlklub.
Det blev rigget om fra stenfisker til galease
og indrettet med kahyt og køjepladser og
taget i brug som fritidsfartøj og dommerskib
ved klubbens sejladser.
I 2013 blev FREM solgt til en privatperson i
Næstved. En istandsættelse blev påbegyndt, men ikke fuldført, og FREM sank efterfølgende i
2018 i Suså havn. Fartøjet blev hævet og fik kort efter ny ejer.
Fondens opgave har indledningsvist været at svare på henvendelser fra kommune og den lokale
bådforening, forberede ejeren på, at en istandsættelse af det 33 brt store fartøj kræver god
økonomi og en velfungerende organisation. Vi har udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse
med faseopdelt restaureringsplan og bistået ved tilbudsforespørgsel til værfter. Derudover har
vi forsøgt at knytte en bevaring af FREM op til nøglepersoner på Fejø, som kunne tænkes at ville
bruge fartøjet i forbindelse med kulturaktiviteter på øen.

SKIBSBEVARINGSFONDEN årsberetning 2018 – 2019

10

Det er ved regnskabsårets udgang for tidligt at konkludere på indsatsen.
VANJA, motorgalease til Skagen
VANJA blev bygget som
motorgalease/tørlastskib til rederiet L. K.
Henriksen i Skagen og hjemskrevet
sammesteds. Skibet sejlede de første
mange år i almindelig stykgodsfart.
VANJA blev i 1967 solgt til Godthåb
Fiskeindustri i Nuuk og hjemskrevet der.
Skibet sejlede i de grønlandske farvande
frem til 1999, da det blev indkøbt af
skibsophugningsfirmaet Fornæs i Grenaa
for videresalg.
Et partrederi Vanja ApS købte skibet to år
senere og sejlede det til Hobro for
ombygning til sejlads med lystfiskere og
ungdom med sociale problemer. Kort tid
derefter blev VANJA påsejlet og påført
store skader, men blev efter lang tids
tovtrækkeri istandsat ved Hobro værft,
som blev skibets faste base.
Det var ejernes plan at tilbageføre skibet til
oprindeligt udseende som motorgalease.
Arbejdet skred langsomt frem, men det
stod efterhånden klart, at der skulle findes
en ny ejer, skulle planen lykkes.
Sensommer 2017 blev der fundet en
løsning, og en forening under stiftelse overtog skibet i november 2017.
Planen er at fuldføre det arbejde, som i 2001 blev lagt for skibet. VANJA vil derefter anvendes
som sejlende vandrerhjem, musikscene o.l. og "charity-skib" med fokus på forsømte børn.
Vi blev af den nye ejer forespurgt om at rådgive omkring omfanget og gennemførelsen af dette
meget store projekt. Han satser på, at det vil være muligt at opnå finansiering af projektet fra en
bred vifte af sponsorer. Projektet har brug for betydelige midler for at kunne gennemføres efter
projektplanen.
I beretningsåret har vi gennemgået skibet og tilhørende udstyr, indsamlet historisk-teknisk
dokumentation, holdt en række møder i forbindelse med ejerskifte, ydet rådgivning om
formaliteter omkring foreningsvedtægter, långivning, bistand ved udarbejdelse af ansøgninger
til fonde osv. Vi har i beretningsåret givet et lån til skibet til retablering af styrehuset, og vi har
derfor fuldt arbejdet gennem deltagelse i en håndfuld byggemøder.
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Lånetilsagn i 2018 – 2019
Skibsbevaringsfonden havde ved ansøgningsfristens udløb den 1. marts 2018 modtaget 20
ansøgninger til en samlet sum af 10.484.725 kroner. I nedenstående tabel ses de 15 skibe, som i
2018-2019 fik tilsagn om lån.
Skibets navn

Type/art

Tilsagn

ANGELO (1908)

Damp-passagerbåd til Sydfyn

150.000

ANNA ELISE (1931)

Snurrevodskutter til Esbjerg

350.000

CASSIOPEIA (1945)

Jagtygget fragtskonnert

550.000

DANNEBROG (1872)

Jagtbygget bæltbåd til Nyborg

500.000

ELISABETH (1941)

Fiskekutter til Øresund

230.000

GERDA IV (1972)

Servicebåd til Fyrvæsenet

200.000

IDA af Bogø (1959)

Bilfærge til Smålandsfarvandet

300.000

IDA (1975)

Bundgarnsjolle til Klintholm

125.000

MISS B HAVEN (1968)

Damjolle

380.000

NESTOR (1905)

Jagbygget motorgalease

400.000

NÆSSUND (1964)

Bilfærge til Limfjorden

300.000

SKIBLADNER II (1897)

Jagtbygget fragtgalease

200.000

STØREN (1933)

Bundgarnsjolle til Skagen

100.000

VANJA (1951)

Motor-fragtgalease

400.000

VANJA (1951)

Motor-fragtgalease

225.000

AASE (1904)

Ålekvase til Kolding

100.000

Nødpulje

390.000

TIL SAMMEN

4.900.000

På omstående sider præsenteres de ovennævnte skibe og bevillingernes formål.
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ANGELO, stålbygget passagerdampskib
I 1907 bestilte Det
Sydfyenske
Dampskibsselskab
bygning af en
dampfærge
SVENDBORGSUND ved
W. H. Jacobs værft i
Haarlem, Holland.
Færgen var bygget til
Svendborg –
Rudkøbing-ruten, men
afløste også på andre
ruter som f.eks. Marstal
Rudkøbing-ruten
SVENDBORGSUND
anvendtes desuden i
stor udstrækning til
bugseropgaver,
eksempelvis af
sejlskibe til og fra oplæggerpladserne og -havnene i området.
I 1912 blev SVENDBORGSUND forlænget fra 23.49 til 27.85 meter. Arbejdet blev udført på RingAndersens Staalskibsværft i Svendborg. Skibet var oprindelig på 70 BRT og målte efter
forlængelsen 85 BRT. Dampfærgen kunne medtage 200 passagerer.
I 1918 blev damperen afhændet til Kristiania (Oslo) i forbindelse med afmatning af det danske
passagermarked og et godt købstilbud. Navnet blev ændret til ANGELO, og skibet blev handlet
nogle gange i Norge i årene efter. Fra 1942–45 var dampfærgen beslaglagt af den tyske
krigsmarine.
Efter krigen var tiden ved at være ude for passagerdamperen, og i 1951 blev den ombygget til
motorfragtskib på 130 tdw.
Skibet blev i 2010 slæbt til ophugning i Frederikshavn Den norske rigsantikvar og
Skibsbevaringsfonden fik i fællesskab stoppet den ulovlige eksport af det bevaringsværdige skib
fra Norge til en skæbne, hvor de to institutioner frygtede, den ville ende som skrot.
Skibet blev i 2011 bugseret til Ærøskøbing, hvor det nu indgår i aktiviteterne rundt
restaureringscentret for stålskibe, der er etableret i byen.
ANGELO /SVENDBORGSUND repræsenterer et dansk passagerdampskib i mellemstørrelsen fra
1900-tallet. Projektet er formentligt sidste chance til at bevare et passagerdampskib med en
dokumenteret dansk fortid. Skibet scorer derfor højt i kulturhistorisk værdi både alment, særligt
og individuelt.
Lånetilsagn: Kr. 150.000 til projektering, opmåling og digitalt tegnearbejde.

Fondens samlede engagement er herefter: kr. 550.000
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ANNA ELISE, snurrevodskutter til Esbjerg

Skibet blev oprindeligt bygget som motoriseret snurrevodskutter med styrehus og en lav
støtterigning, bestående af gaffelstorsejl, stagfok og spidsmesan. Ved konverteringen fra
fiskefartøj til fritidsskib efter 1980 blev styrehuset fjernet. Maskinruffet er bibeholdt, og der blev
påsat et langt ruf over den tillukkede dam-åbning eller lastluge.
ANNA ELISE er eksponent for en sejlskibstrend, der blev meget populær i slutningen af 1970erne, hvor en del kuttere blev tilrigget efter en tradition, der var gældende fra 1890-erne og
frem til ca. 1920. 1890-ernes og 1940-ernes skrogform var stadig meget ens, og man skal kende
skibets byggeår og historie for at kunne fastslå, at skibet ikke fremstår som den oprindelige
motorkutter ”Niels Rud”.
ANNA ELISE modtog i 1995 Skibsbevaringsfondens hædersbevisning ”Kølhalingsblokken” for
indsatsen med at bevare glødehovedmotoren. Til trods for omrigningen og forandringen af
skibet, fremstår ANNA ELISE som en troværdig fortolkning af den skibstype, som har dannet
forlæg for omrigningen.
Lånetilsagn: Kr. 350.000 til istandsættelse af fribord
Fondens samlede engagent er herefter: Kr. 640.000
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CASSIOPEIA, 3-mastet hækbygget fragtskonnert

CASSIOPEIA blev oprindeligt bygget under navnet ”Lars” til en reder i Rudkøbing i 1945. Skibet
var det sidste i en serie på tre skibe fra Ring-Andersens værft i Svendborg med ens skrog, men
med forskellig type rigning. At bygge en skonnert med fuld sejlskibsrigning så sent som i 1945
finder sin forklaring i drivstofbegrænsningerne under verdenskrigen, hvilket gjorde sejlskibe
rentable igen for en kort periode. Af de tre næsten identiske motorskonnerter, eksisterer de to i
Danmark (CASSIOPEIA og ZAR). Den tredje er ”Bel Espoir II”, som er hjemmehørende i Brest.
CASSIOPEIA og ZAR tegner dermed et interessant øjebliksbillede i dansk søfartshistorie, hvilket
gør skibene betydningsfulde i en kulturhistorisk sammenhæng. ”Zar” har længe været til salg,
med risiko for at blive afhændet til udlandet.
CASSIOPEIA er gennem årene blevet handlet flere gange, og var under dansk flag frem til 1976,
da det blev solgt til Frankrig og omdøbt CARENE. I forbindelse med dette salg fik RingAndersens værft bl.a. til opgave at rigge skibet om til 3-mastet topsejlskonnert og samtidig
forberede det til chartersejlads i Middelhavet.
Arbejdet blev afsluttet i 1978 og skibet forlagt til Middelhavet. CARENE blev dog snart solgt igen,
i 1980, til et Tvind-rederi og omdøbt MISTRALEN, med hjemsted i Nyborg. Året efter ændredes
navnet til CARENE STAR af Nyborg, og senere af Rømø. I 2002 fik skibet tildelt bevaringsstatus.
CARENE STAR var genstand for flere ejerskifter indenfor Tvind-selskaberne, og fra 2010 sejlede
skonnerten således for ”Den maritime småskole i Nakkebølle”.
I forhold til skibets oprindelige fjernkending er topsejlsrigningen med stænger og et større
dækshus over den agterste lastluge de mest tydelige ændringer. Styrehuset har fået en bredere
front end oprindeligt. Skibet har haft samme fjernkending i næsten 40 år. Sammen med et antal
større træskibe er CASSIOPEIA en typisk repræsentant for kategorien af skibe som blev
ombygget til skole- og chartersejlads. Størrelsen gjorde dem velegnet til formålet og sikrede på
denne måde, at en vigtig del af den danske, træbyggede coasterflåde fortsat kunne eksistere.
I forbindelse med omlægninger i Tvind-skolernes søfartsskoleaktiviteter lå CARENE STAR
uvirksomt hen i nogle år på Ring-Andersens værft i Svendborg. I 2017 skiftede skibet ejer og
gennemgår en omfattende restaurering, inden den nye ejer begynder på chartersejlads med
CASSIOPEIA fra Esbjerg Havn, muligvis sommeren 2019.
Lånetilsagn: kr. 550.000 til fortsættelse af igangværende istandsættelser på dæk og
skanseklædning.
Fondens samlede engagement er herefter: kr. 900.000
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DANNEBROG, bæltbåd til Nyborg

DANNEBROG blev bygget i 1872 i Skaboehuse ved Nyborg til fisker Rasmus Larsen.
I 1887 blev skroget forlænget til 30 fod. I 1908 fik båden indlagt en 6 HK Danmark-motor fra
Motorfabrikken Rudkøbing.
Kort efter anden verdenskrig blev DANNEBROG planket om i Marstal og fik indsat dam og blev
indrettet til montering af ramslag, så den kunne anvendes til bundgarnsfiskeri. I 1945 fik båden
installeret en 15/20 HK Søby-motor.
I 1964 skiftede båden ejer og blev ved bådværftet i Thurøbund indrettet til rekreative formål.
Dammen blev proppet, og båden fik et stort ruf og en lille sejlskibsrigning. I de følgende otte år
havde båden basis i Fåborg.
I 1972 blev DANNEBROG solgt igen, og båden blev i løbet af de følgende år tilbageført med
udgangspunkt i udseendet inden forlængelsen i 1887.
I mange år har båden været ejet af en fond. Båden har i denne tid for det meste været henstillet
på land, hvilket har medført betydelig nedbrydning af skroget.
En forudsætning for lånetilsagnet har været, at Skibsbevaringsfonden overtager ejendomsretten
til båden med tanke på en gennemgribende restaurering. Båden vil som del af denne proces
blive overdraget en forening eller laug.
Lånetilsagn: Kr. 500.000 til totalrestaurering af skrog, dæk og dækshuse.
Fonden samlede engagement er herefter: kr. 684.850
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ELISABETH, fiskefartøj til Dragør
ELISABETH er
bygget på H.
Jensens Baade- og
Skibsværft i Køge
til fisker Ejner
Larsen i Dragør til
fiskeri i Øresund og
Køge bugt. Den blev
registreret som K
571 og er et
klinkbygget,
halvdæks
fiskefartøj med
dam. I
overensstemmelse
med dansk lovs
forordninger for
fiskefartøjer blev
båden bygget i eg.
Den blev bygget på
klamp efter
skabeloner, hvilket var det almindeligste for de mindre fartøjer. ELISABETH blev fra starten
udstyret med en 15-17 hk to-takts motor fra Motorfabrikken Dan.
Da forfølgelserne af det jødiske samfund i oktober 1943 satte ind, forsøgte mange at undslippe
til det neutrale Sverige og fiskere langs Øresundskysten påtog sig at transportere dem og andre
illegale over Sundet. Også ELISABETHs ejer var involveret i transporten. Det blev til i alt 70
personer over Øresund til det neutrale Sverige. I 1944 etablerede Gestapo sig i Dragør men
fisker Larsen nåede at sejle til Sverige med sin båd. Der forblev han resten af krigen og ernærede
sig ved fiskeriet. Kutteren blev svensk registreret. Den 6. maj 1945 kom ELISABETH med
Dannebrog i top tilbage til Dragør.
Krigen var slut og fiskeriet fortsattes fra Dragør. I 1961 blev Dan motoren udskiftet med den éncylindret Hundested glødehovedmotor på 30 hk, som stadig ligger i båden.
I 2003 var fartøjet ved at være udtjent som fiskefartøj. Båden blev overtaget af daværende
Dragør museum (i dag Museum Amager), og et større restaureringsprojekt blev sat i gang.
ELISABETH blev tilbageført til sit oprindelige udseende med lavt styrehus.
ELISABETH har i 2013 gennemgået yderlige restaureringsarbejder. Disse har omfattet
udskiftning af store dele af klædningen, motorfundamentet, det agterste damskot, dækket og
halvruffet forude.
Lånetilsagn: Kr. 230.000 til restaurering af glødehovedmotor og udbedring af rådskader i
motorruf/styrehus
Fondens samlede engagement i fartøjet er herefter: kr. 698.000
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GERDA IV, servicefartøj til Farvandsvæsenet
Gerda IV er bygget hos Karstensen
i Skagen i 1972 til
Farvandsvæsenet, som vagerkutter
og forsynings- og transportskib til
Drogden fyr. Skibet var i Statens
eje fra 1972 til 2004, hvor det blev
solgt til den nuværende ejer Jens
Wagner/Rederiet Gerda IV.
Farvandsvæsenet lod fartøjet
bygge til afløsning for fartøjet
GERDA III, som tidligere varetog
sejladsen på Drogden. GERDA IV er
konstrueret specifikt til sejladsen
på Drogden fyr, hvilket blandt
andet har haft indflydelse på
skibets længde, der skulle passe
med anløbsforholdene på fyret.
Oprindelig var skibet forsynet med
en traditionel tri-pod mast med
lossebom. Denne er siden udskiftet
med en hydraulisk kran til losning
af forsyninger til Drogden fyr, hvor
der hverken er indlagt
vandforsyning eller installeret
elektricitet. Udover forsyninger
sejles også personel, og skibet har
således godkendelse til sejlads med
indtil seks passagerer.
Efter ejerskiftet 2004 indgik Farvandsvæsenet kontrakt med ejer om, at fartøjet skulle fortsætte
forsyningssejladsen på Drogden og i tillæg udføre forefaldende vagerarbejde og lignende
opgaver. Derudover udføres opgaver af maritim karakter for forskellige opdragsgivere i
området, eksempelvis eftersøgninger og bugsering. Drogden er den eneste tilbageværende
bemandede fyrstation i landet.
Lånetilsagn: Kr. 200.000 til udskiftning af planker i fribordet.
Da opgaven viste sig at være langt mere omfattende end oprindeligt forudsat, blev der i oktober
2018 bevilget yderligere kr. 175.000 til opgaven fra Fondens reservepulje.
Fondens samlede engagement i fartøjet er herefter: kr. 375.000.
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IDA, bilfærge til Bogø

IDA er bygget på Brdr. Wennickes værft i Stege i 1959 til Bogø-Stubbekøbing overfarten som en
af de sidste danske træbyggede motorfærger. Færgen har en symmetrisk opbygning med porte i
begge ender. Styrehuset er anbragt midtskibs på en tværskibs stålbro.
Med indvielsen af Farøbroen i 1985 opstod der tvivl om færgerutens fremtid, men man
besluttede at fortsætte med én færge. Det blev IDA, som stadig sejler sommeren igennem og
bringer køretøjer og rejsende over Grønsund på ruten mellem Bogø og Stubbekøbing. Skibet
fremstår tæt på originalt, som da det blev bygget i 1959, og er et stort aktiv for egnens lokale
pendlere, såvel som for de mange turister der hvert år gæster området. Som formidling af
historien om tidligere tiders småfærgefart i området er den ideel og er samtidig et godt
eksempel på skibsbevaring og oplevelsesturisme i forening. Af denne type færger findes der ikke
længere andre i drift end IDA i Grønsund samt VENØSUND og NÆSSUND i Limfjorden.
Lånetilsagn: kr. 300.000 til udskiftning af bundplanker og/eller prioritering af lignende
opgaver.
Fondens samlede engagement er herefter: kr. 2.740.000

SKIBSBEVARINGSFONDEN årsberetning 2018 – 2019

19

IDA, bundgarnsjolle til Klintholm

IDA blev som nybygning nr. 79 den sidste båd fra Brdr. Wennicke, Stege Skibsværft og var bestilt
af H. W. Larsen og Sønner Bundgarnfiskeri i Klintholm havn. Den var udstyret med en Bukhmotor med ukendt ydelse.
Båden blev i 1992 solgt til et bundgarnsselskab i Grenaa og fik i 1994 isat en Grenaa-motor.
I 2004 købte klintholmerne båden tilbage og fiskede med den frem til 2016, da kvoten blev løftet
af og båden blev solgt til Gilleleje. Samme år blev IDA købt tilbage til Klintholm.
Det er planen, at båden skal indgå i formidlingen af bundgarnsfiskeriet i området omkring Møn.
Lånetilsagn: Kr. 125.000 til istandsættelse af styrehus og planker i bunden.
Fondens samlede engagement i fartøjet er herefter: kr. 125.000
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MISS B HAVEN, damjolle til Reersø
MISS B HAVEN
formodedes at
være den ene af
to
kravelbyggede
damjoller,
bygget af Poul
Djurhuus på
Reersø
Bådebyggeri til
to brødre i
lokalområdet
ved Reersø.
Jollerne var
åbne, kun med
et lille
agterdæk, og
målte 3,4 BRT.
De var bygget i
lærk på eg,
havde
krydserhæk, en
let
fremfaldende stævn og et meget harmonisk linjeforløb.
I 1988 blev jollen solgt til fisker Henry Johannes Møller, som også fiskede fra Reersø havn.
Fartøjet blev ved den lejlighed optaget i særregistret for fiskefartøjer som KA 13 ” Mie”. I 1994
blev fartøjet solgt til Arne Geert Sørensen og Hans Peter Sørensen, også Reersø. Da fartøjet i
1995 blev slettet af registret, lød kendingen FTJ 1505 ”Mie”.
Jollen endte som fritidsfartøj i Hundested, hvor den nuværende ejer købte den og påbegyndte
restaureringen. Fartøjet har efterfølgende gennemgået flere reparationer, bl.a. efter en påsejling
i Københavns havn af skonnerten MADONNA og efter stormen Bodils hærgen, hvor båden blev
skadet og efterfølgende måtte på land for nye reparationer.
MISS B. HAVEN sejlede frem 2014 som fritidsfartøj fra hjemhavnen på Quintus Bastion i
København, men har efterfølgende stået på land, da slid og forfald efterhånden fik overtaget.
Båden fremstår i dag stadig som da den blev bygget. Ifølge DHS er der ikke registreret
bæltbåde/damjoller af samme type som MISS B HAVEN. Båden blev i 2018 landsat ved et
bådeværft i Københavns Nordhavn.
I forkant af ansøgningen om lån til restaurering frasagde ejeren sig det tidligere bevilgede lån på
kr. 100.000.
Lånetilsagn: kr. 380.000 til totalrestaurering
Fondens samlede engagement: kr. 380.000
En forudsætning for tilsagnet var, at Fondens sekretariat skulle gennemføre en grundig
kulturhistorisk dokumentation af båden for med sikkerhed at kunne fastslå, at den var bygget
ved Poul Djurhuus’ bådeværft. Dette viste sig ikke at holde stik og fondens videre undersøgelser
konkluderede, at der hersker stor usikkerhed omkring bådens identitet. Fonden har derfor i
efteråret 2018 annulleret lånetilsagnet.
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NESTOR, fragtgalease til Egernsund

NESTOR er bygget som sejlførende jagtgalease ”Hanne Marie” på Glasau-værftet i Eckernförde, i
1905, til reder C. L. Lorenzen i Egernsund. Fartøjet måler 63,13 brutto registertons og var
beregnet til fragtsejlads. Skibet sejlede de første år under tysk flag fra Eckensund/Egernsund, og
efter genforeningen i 1920 under dansk flag fra Kolding. Der blev fragtet forskellige former for
gods, bl.a. granit fra Bornholm, i årene efter Anden Verdenskrig og frem til 1954 hvor det fik
stenfiskercertifikat. Skibet sank i efteråret samme år, men blev hævet umiddelbart efter.
I sommeren 1957 solgtes “Kirsten Jensen”, som skibet på daværende tidspunkt hed, på
tvangsauktion. I årene 1958 til 1962 skiftede skibet ejer af flere gange, men endte med at blive
solgt til ophug i 1962. Motor, rigning og alt andet udstyr af værdi blev fjernet - kun skroget lå
tilbage og endte med at blive solgt for 1200 kroner til et par yngre mennesker under
uddannelse. De nye ejere fik bugseret skibet til Christianshavns kanal, hvor skibet blev indrettet
som husbåd, og senere til bolig. Masterne kom på i 1973, og en brugt Alpha Diesel blev
installeret i 1978.
Med tiden blev galeaserigningen erstattet af en skonnertrigning. Efter en kollision med en af
Limfjordsbroerne i Aalborg blev rigningen reduceret til en ejendommelig ketchrigning, som
bestod af den tidligere skonnertmast som stormast, og en ny og mindre mesanmast.
NESTOR skiftede ejer i 2013 og er i 2018 hjemmehørende i Aarhus og under grundig
istandsættelse, jf. en detaljeret og faseopdelt restaureringsplan, udarbejdet af ejere og fonden i
fællesskab.
Lånetilsagn: kr. 400.000 til del af hovedistandsættelse jf. modtaget projektplan.
Fondens samlede engagement i skibet: kr. 400.000
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NÆSSUND, bilfærge til Limfjorden

T.v.: LEGIND BJERGE, fotograferet på Sallingsund i 1976, da den sejlede i sin oprindelige overfart.
(Billedet er gengivet med tilladelse fra Erik V. Pedersens hjemmeside www.evp.dk)

NÆSSUND er den sidste af de store, klassiske limfjordsfærger og er bevaret i så godt som sin
oprindelige skikkelse. Den er bygget i 1964 på Søren Larsen og Sønners værft i Nykøbing Mors
og har kun undergået den forandring, at det gamle styrehus i træ er udskiftet med et nyere i stål.
Oprindelig hed den ”Legind Bjerge” og var bestemt for ruten mellem Pinen og Plagen. Her
sejlede den fast fra 1964 til 1978, hvor broforbindelsen over sundet blev etableret. Ikke længe
efter blev færgen overtaget af Viborg amtskommune, der indsatte den på ruten Næssund Øst og
Næssund Vest.
I 1997 overgik ejerskabet til Mors og Thisted kommuner, som oprettede færgeselskabet MorsThy Færgefart og fortsatte besejlingen af ruten helt frem til 2015, hvor kommunerne af
sparehensyn nedlagde overfarten.
Dette kunne have betydet slutningen for flere hundrede års færgetrafik på stedet. En gruppe af
lokale borgere i området ville det imidlertid anderledes og oprettede snart efter foreningen
”Næssundfærgens Venner”. Hensigten var at skabe opbakning til at bevare færgen i området og i
et vist omfang at fortsætte sejladsen på ruten. Det har foreningen haft så stor succes med, at den
helt har overtaget færgen og genetableret en regulær overfart på stedet.
Som færgerne IDA og MØN er det i Smålandsfarvandet, er NÆSSUND en rodfæstet del af
infrastrukturen i Limfjorden. Færgens fortsatte drift gør den til en særdeles synlig og autentisk
repræsentant for de mange færger, der gennem årene har fragtet folk og køretøjer over stræder
og sunde i området. Fartøjet har ikke undergået større forandringer siden søsætningen i 1964
og må derfor siges at have en høj grad af historisk autenticitet. NÆSSUND fik således tilkendt
bevaringsstatus i 2016.
Skibsbevaringsfondens engagement i projektet har i væsentlig grad været medvirkende til, at
skibet relativt hurtigt kunne genindsættes på den ellers nedlagte rute, og indtægterne medvirke
til færgens bevaring.
Lånetilsagn: kr. 300.000 til istandsættelse af fenderliste, skandæk, ishud og luftventiler.
Fondens samlede engagement er herefter: kr. 947.500
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SKIBLADNER II, jagtbygget fragtgalease

SKIBLADNER II blev bygget i 1897 på skibsbygmester
Niels Frederik Hansens værft på Stige ø i Odense. Hansen
var kendt bl.a. for sine solide, hurtige jagter til
Krydstoldvæsenet og en række fyrskibe. Materialet var eg
på eg og tonnagen 41 BRT, med en lasteevne på ca. 70
tons.
Skibet sejlede under skiftende ejere frem til 1962, da det
blev solgt til Frivilligt Drengeforbunds Søkorps i
København. I 1972 fik galeasen sit oprindelige navn
SKIBLADNER II tilbage.
SKIBLADNER II har de senere år gennemgået en løbende restaurering og tilbageføring til nær
oprindeligt udseende med hjælp fra Skibsbevaringsfonden, og fremtræder efterhånden med en
høj autenticitet i de konstruktionstekniske detaljer. Rigningen er rekonstrueret efter de
oprindelige tegninger, dæksluger, ankerspil mv. er rekonstrueret på basis af ældre fotos. Ved
udskiftningen af skibets yderklædning i Hvide Sande for ca. ti år siden blev der anvendt
trænagler, som oprindeligt. De seneste års restaurering er foretaget i Middelfart på Lillebælt
Skibs- og Bådebyggeri.
Skibet har en veldokumenteret historie, og spejderkredsen råder over et stort historisk
billedarkiv. Dette har været til uvurderlig betydning i rekonstruktions-/restaureringsarbejdet.
Lånetilsagn: kr. 200.000 til restaurering af halvdæk agter samt motorruf.
Fondens samlede engagement er herefter: kr. 2.578.860
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STØREN, bundgarnsjolle til Skagen

STØREN blev bygget af M. og P. H. Petersen (Middelfart Skibs- og Bådebyggeri) i 1933 som åben
bundgarnsjolle til fisker Hans Hansen, Skagen. Han var oprindeligt fra Middelfart og var flyttet til
Skagen, men ville have en jolle fra hjemtragten, dog modificeret en smule for sejlads under mere
hårde forhold.
De lokale i Middelfart ser alligevel straks, at der er tale om en ægte ”Herman-jolle”.
Efter mange år som bundgarnsjolle, senere ombygget til ramslagsjolle, blev STØREN i 1998 solgt
til en bundgarnsfisker i Aalbæk og i 2001 videresolgt til Aalbæk havn til anvendelse som
ramslagsjolle og til lejlighedsvise bugseringsopgaver. Hundested-motoren på 29 hk er
produceret så sent som i 1987, hvilket gør den til en af Danmarks yngste glødehovedmotorer,
vistnok den tredjesidst byggede fra Hundested Motorfabrik.
STØREN blev i efteråret 2015, ved Skibsbevaringsfondens mellemkomst, overdraget til Lillebælt
Smakkelaug og transporteret landevejen til Middelfart, og i samarbejde med Fonden blev der
udarbejdet en restaureringsplan.
STØREN fremstår som et beskedent brugsfartøj og har med sine mange brugsspor en høj grad af
autenticitet. Jollens mange spor efter hård brug søges bevaret ved istandsættelsen.
Lånetilsagn: kr. 100.000 til retablering af motorhus og dæk
Fondens samlede engagement er herefter: kr. 592.000
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VANJA, motorgalease

VANJA blev bygget som motorgalease/tørlastskib til rederiet L. K. Henriksen i Skagen og
hjemskrevet sammesteds. Skibet blev bygget til klasse L.1.1. Great Coast Trade i Bureau Veritas
og sejlede de første mange år i almindelig stykgodsfart.
Rederiet og skibet rykkede i 1960 til Aalborg. Dette år blev den oprindelige galeaserigning taget
ud og erstattet af en mast i stål og nye lossespil. Et wc blev bygget til agten for styrehuset, og et
nyt bad/wc blev tilknyttet de to kamre forude under dæk.
VANJA blev i 1967 solgt til Godthåb Fiskeindustri i Nuuk og hjemskrevet der. Skibet sejlede i de
grønlandske farvande frem til 1999, da det blev indkøbt af skibsophugningsfirmaet Fornæs i
Grenaa for videresalg.
Nye ejere blev fundet i 2001, da et partrederi Vanja ApS købte skibet og sejlede det til Hobro for
ombygning til sejlads med lystfiskere og ungdom med sociale problemer. Kort tid derefter blev
VANJA påsejlet af fiskerikontrolskibet ”Havørnen” og påført store skader, men blev efter lang
tids tovtrækkeri med Fiskeriministeriet istandsat ved Hobro værft, som blev skibets faste base.
Det var ejernes plan at tilbageføre skibet til oprindeligt udseende som motorgalease. Efter en
lang og vedholdende indsats, overtog en ny ejer skibet i 2017. Planen er at fuldføre det arbejde,
som i 2001 blev lagt for skibet.
VANJA fremstår uforandret over dæk. Lastluge, nedgangskappe og dæksudstyr er intakt.
Rigningen rekonstrueres efter værftets byggetegninger fra 1951. Apteringen under dæk agter
ude er den oprindelige. Skibet vil efter endt istandsættelse være repræsentativ for de sidste
coastere i træ og det eneste, der fremstår så godt som 100 procent autentisk.
Lånetilsagn 1: kr. 225.000 til indkøb af træ til senere udskiftning af fribord
Lånetilsagn 2: kr. 400.000 til retablering af styrehus
Fondens samlede engagement er herefter: kr. 625.000.
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AASE, ålekvase til
Middelfart
AASE blev bygget hos
skibsbygmester N. F. Hansen i
Odense til kvaseskipper Hans
Petersen, Teglgård ved Middelfart.
Den blev bygget som kvase, og som
andre af N. F. Hansen skibe var der
tale om smukke linjer og godt
håndværk.
I 1912 blev kvasen solgt til
kvaseskipper Theodor Petersen i
Skærbæk, som i 1911 havde startet
eget firma med eksport af ål. Han
havde førhen sejlet kvase for
åleeksportør Peter Christensen i
Kolding. AASE blev udstyret med en
8 – 10 hk Tuxham glødehovedmotor
og fik styrehus.
Petersen rykkede i 1920 til Kolding
og etablerede virksomheden Th.
Petersen & Co. AASE indgik i
firmaet, og i mere end en
menneskealder sejlede AASE som
opkøberkvase, indtil den i 1963
udgik af aktiv tjeneste. Th.
Petersens søn overtog efterfølgende
kvasen og ombyggede den til
lystfartøj. Han havde den et par år og solgte den videre til Thyra Charter i Aabenraa, hvorefter en
privatperson erhvervede den i 1980. Den gennemgik en omfattende istandsættelse i Hundested i
2001– 2002.
AASE skiftede ejer i 2005. Det blev besluttet at tilbageføre AASE til udseendet efter 1923. Efter
et forlæg fra Fonden blev der bygget et nyt styrehus efter de oprindelige mål.
Lånetilsagn: kr. 100.000 til fremstilling af traditionelt ankerspil
Fondens samlede engagement er herefter: kr. 1.868.252
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Tillægslån fra reservepuljen
I beretningsåret blev der hensat en reservepulje på 390.000 kroner til uforudsete opgaver. Disse
kan f.eks. være igangværende restaureringer, hvor der er konstateret udvidede skader som følge
af råd i konstruktive elementer. For at undgå at sådanne projekter sætter arbejdet i stå, hindrer
bådebyggerens muligheder til udnyttelse af bedding eller byggehal, kan Fonden yde tillægslån
indenfor de ret snævre økonomiske rammer.
I løbet af beretningsåret blev lånetilsagnet på kr. 380.000 til MISS B HAVEN annulleret og
midlerne stillet til rådighed for reservepuljen.
Fra reservepuljen er der givet tillægslån til følgende fartøjer:





FRIGG, kontrolfartøj til Fiskeriministeriet: kr. 208.780 til restaurering af fordæk
GERDA IV, servicefartøj til Drogden fyr: 175.000 til restaurering af fribord
LODSEN, dykkerbåd, opr. lodskutter til Thyborøn lodseri: kr. 20.000 til færdiggørelse af
restaurering af styrehus
SKIBET: jagtgalease til Faaborg: kr. 175.000 til udskiftning af bundplanker

En omfattende istandsættelse af Fiskerikontrolfartøj Nr. 3 FRIGG startede i 2018 ved værftet på Fur. Arbejdet
fortsætter i 2019.
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Oplysning, formidling og dokumentation
Oplysningsarbejde er en af Fondens kerneopgaver. Sekretariatet taler dagligt med fartøjsejere,
der ønsker råd til fartøjets istandsættelse. I den forbindelse er fondens mange pjecer om
skibsbevaring til gavn for mange og et godt eksempel et sådant oplysningsarbejde. Pjecerne, som
ligger på fondens hjemmeside og kan downloades derfra, kunne i beretningsåret for første gang
også tilbydes i trykt form, hvilket har vist sig meget populært.
I forbindelse med lovændringen for skibsregistrering, som Folketinget vedtog sidste år, er der
efter 1. marts 2018 ikke længere muligt at registrere fritidsskibe under 20 bruttotons.
Fritidsfartøjer under 20 bruttotons udslettes af Skibsregisteret, såfremt der ikke er registreret
pant, udlæg, brugsrettigheder eller lignende rettigheder. Dette har fået konsekvenser for
pantsikring af nye lån til fritidsskibe, og mange skibsejere har haft behov for information om
hvordan de nu skal forholde sig til dette.
Fonden har i beretningsåret holdt to foredrag. Sekretariatsleder Tom Rasmussen holdt 12.
februar foredrag om Fondens virksomhed ved årsmødet i Ribe Træskibslaug. Lørdag 2. marts
holdt han et oplæg om København-charteret ved Træskibs Sammenslutningens medlemsmøde
på Gerlev Idrætshøjskole.
Fonden deltog med skib og egen stand ved Det maritime Folkemøde i Korsør i august. Formand
Sven Irgens-Møller sad i panelet i en offentlig debat omkring de bevaringen af de maritime
håndværk og skibsbevaring.
Skibsbevaringsfondens hjemmeside www.skibsbevaringsfonden.dk fungerer fortsat som det
centrale formidlingssted for fondens virksomhed og for basisinformation vedrørende
bevaringsværdighed og långivning. Ansøgningsskemaer for bevaringsstatus og lån ligger således
til download på hjemmesiden, der ydermere er kernen i Fondens digitale oplysningsvirksomhed
om vedligeholdelse af fartøjer.
Hjemmesiden er suppleret med Fondens Facebook-side, som er ment som et dag-til-dag
bindeled mellem sekretariatet og skibsejere og andre med interesse for den maritime kultur.
Facebook-siden har ca. 1800 følgere.

Dansk Historisk Skibsregister (DHS)
DHS er en integreret del af Fondens hjemmeside. Det har længe været et ønske, at databasen,
der understøtter DHS, kan levere sorterede data, som sekretariatet kan bruge i
forvaltningssammenhæng, og som eksterne brugere ofte efterspørger. En modernisering af
skibsdatabasen og mulighederne for en tilknytning til andre maritime databaser, f.eks. den
fælles søgeplatform på Muset for Søfarts hjemmeside, var tema for et møde i efteråret 2018 som
et aktuelt, fremtidigt mål. Der var enighed om, at der bør hensættes midler til dette i Fondens
budget for det kommende år.

Netværk
Søfartspuljen
Fonden er medlem i Søfartspuljen – søfartsmuseernes samarbejdsforum. Puljen har været meget
lidt aktiv de seneste to år, men er i beretningsåret forsøgt revitaliseret.
Tom Rasmussen og John Walsted deltog i puljemødet i Svendborg 12. september.

Maritime Development Center
Fonden er medlem i MDC, tidligere EMUC (Europas Maritime Udviklingscenter).
Fonden har i beretningsåret ikke deltaget i møder eller konferencer i MDC-regi.
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Det nordiske samarbejde
Skibsbevaringsfonden tog for snart tyve år siden initiativ til, og deltager i det uformelle netværk
”Samarbejdet Nordisk Fartøjsbevaring”. Deltagere er de institutioner, der har ansvar for
forvaltning af de forskellige landes statslige midler til fartøjsrestaurering. Værtskabet har i
tidligere år gået på rundgang mellem deltagerlandene Danmark, Sverige, Norge og Finland.
Samarbejdet har ligget stille de seneste tre år. Fondens holdning er fortsat positiv i forhold til
erfaringsudveksling over landegrænserne, og sekretariatet har opfordret til en fortsættelse af
samarbejdet. Senest ved at indbyde til orientering om, og drøftelse af, fondens nye tankesæt
angående bevaringsværdi i et etnologisk perspektiv.
I Norden findes andre fagligt relaterede institutioner, som i forskellige sammenhænge benytter
sekretariatet som sparringspartner og vice versa. Det drejer sig eksempelvis om skibsværfter,
bådebyggere, materialeforhandlere, museer og i særdeleshed de norske skibsbevaringscentre.
I september måned 2018 deltog John Walsted på det nordiske ”Gaffelriggseminar”, denne gang
afholdt på Åland. Seminaret sigtede på erfaringsudveksling mellem gaffelrig-sejlere i hele
Norden.

European Maritime Heritage
Skibsbevaringsfonden er rådgivende medlem af organisationen European Maritime Heritage
(EMH). EMH har i beretningsåret været igennem en omstrukturering af organisationen.
Fonden har i beretningsåret ikke deltaget i møder eller konferencer i EMH-regi.
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Handleplan 2019 – 2020
Fonden vil i det kommende beretningsår have fokus på følgende udredningsopgaver:

Forberedelse til lederskifte i sekretariatet
Fondens daglige ledelse gennem de seneste år, Tom Rasmussen, vil efter planen fratræde ved
udgangen af maj 2020. Bestyrelsen og sekretariatet vil i 2019 og 2020 have fokus på at sikre en
smidig overdragelse til en ny ledelse og således sikre en videreførelse af Fondens kompetencer
og udbygge de faglige kvaliteter.

Evaluering af Fondens bevaringskriterier i forhold til København-charteret
Som en konsekvens af ikrafttrædelsen af København-Charteret i 2017 er alle første gangs
ansøgere til bevaringsværdighed efterfølgende blevet vurderet efter kriterierne nedfældet i
charteret. Af de 229 gyldige bevaringsværdighedserklæringer pr. 31. marts 2019 er nye
erklæringer, og fornyelser af eksisterende, udarbejdet efter charterets vurderingskriterier.
I de kommende år vil sekretariatet gennemgå erklæringerne efterhånden som det bliver aktuelt,
og skibene blive placeret i de fire kategorier under B-erklæringer.
Sekretariatet har i beretningsåret arbejdet med at nedfælde den ændrede vurderingspraksis i en
intern instruks. Dette arbejde forventes afsluttet i 2019.

Tiltag til afskrivning af lån eller tildeling af lån uden pantregistrering
Det har i en lang årrække været et ønske fra skibsejere, at lån i Fonden kan afskrives. Vi vil
fortsat udrede mulighederne for at kunne yde små lån uden pantsikkerhed, med tanke på at
fremlægge disse for bevillingsmyndighederne.

Øget fokus på fundraising og sikring af det statslige tilskudsmidler
Skibsbevaringsfonden vil fra 2021 ikke længere modtage ekstraordinære midler over
Finansloven til styrkelse af arbejdet med de bevaringsværdige skibe. Fonden vil i det kommende
regnskabsår arbejde for at sikre dels de eksisterende tilskudsmidler, men også arbejde for
større statslig forståelse for fondens arbejde, således, at det kan udløse større bevillinger.

Udredning angående fiskefartøjer udtaget med ophugningsstøtte
Som følge af EUs fiskeripolitik er Danmarks traditionelle kutterflåde gennem flere
ophugningsrunder blevet så godt som udfaset. Et fåtal kuttere — ca. 30 – er blevet undtaget
ophugningskravet ved at de ved Fondens mellemkomst er blevet erklæret bevaringsværdige.
Fonden er pålagt at føre tilsyn med fartøjerne. Sekretariatet bruger derfor rigtig mange
ressourcer på at vedligeholde kontakten med ejerne af skibene. Vi oplever, at kuttere skifter ejer
uden, at handlen bliver bekendtgjort for Fonden. Andre benægter, at skibet er omfattet af
ordningen og i flere tilfælde gennemføres det proforma-ejerskifter for at undgå det gældende
reglement.
I det kommende år vil vi forsøge at få afklaret Fondens ansvar og rolle i forhold til ordningen for
så vidt gælder indrapportering til myndighederne af brud på aftalerne. Derudover ønsker vi at få
forlænget perioden for kutternes B-status fra nuværende to år til f.eks. fem år.
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Bestyrelsen i beretningsåret 2018 – 2019
Skibsbevaringsfondens bestyrelse havde i beretningsåret den følgende sammensætning:

Navn

Udpeget af

Sven Irgens-Møller, forstander, formand i SBF Skibsbevaringsfonden
Egon Hansen, konsulent, næstformand i SBF

Træskibs Sammenslutningen

Benjamin Asmussen museumsinspektør

M/S, Museet for Søfart

Morten Kvist Jensen, arkitekt

Nationalmuseet/Landbokultur & søfart

Thomas Højrup, professor i etnologi

Skibsbevaringsfonden

Mikkel Kühl, museumsinspektør

Søfartspuljen

Nanna Folke Olsen, museumsinspektør

Fiskeripuljen

Ole Vistrup, daglig leder

M/S, Museet for Søfart

Joachim Juel Vædele, sekretariatsleder

Træskibs Sammenslutningen

Bestyrelsesmedlemmernes personprofiler
Sven Irgens-Møller
Forstander på Produktionshøjskolen Marienlyst i Skive
Tidligere beskæftigelser: Undervisning, rederidrift, værft og bådebyggeri,
sejlads, udvikling og produktion af vindmøller
Kompetencer og fagområder:
Virksomheds- og organisationsledelse. Branchekendskab til skibs- og
bådebyggerbranchen. Sejlads og formidling af maritim kulturhistorie, især i
forbindelse med unge mennesker.
Netværk: Faglige og kollegiale netværk indenfor produktionsskolesektoren
og museumsbranchen

Egon Hansen
Konsulent (IT, administration, økonomi)
Merkonom: IT, økonomi, ledelse, organisation
Diplomuddannelse i ledelse
Eksamineret mediator og coach
GN Store Nord: Leder af produktions- og salgsadministration 1970 – 1976
Københavns Amt: Økonomichef, Personalechef, Vicecenterinspektør,
Sygehusadministrator 1976 – 1986
Kost & Ernæringsforbundet: Økonomi – og souschef 1986 – 2008
Fondsadministrator 1986 – 2008
Træskibs Sammenslutningen: Bestyrelsesmedlem og kasserer 2000 – 2016
Galeasen HJALM af Holbæk: Medlem af repræsentantskabet 1997 – 2016
Galeasen HJALM af Holbæk: Medlem af fondsbestyrelsen 2005 –
Udvalgsposter (formand – medlem) i en række uddannelses- og fagpolitiske udvalg 1990 – 2012
Copenhagen Business College/Niels Brock: Bestyrelsesmedlem 1994 – 2006
Merkonomerne/Akademimerkonomerne i HK: formand, næstformand, bestyrelsesmedlem 1989 – 2004
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Benjamin Asmussen
Museumsinspektør, M/S Museet for Søfart
Cand.mag. i historie, Københavns Universitet 2005
ph.d.-studerende ved Center for Virksomhedshistorie, CBS
Sekretær for Søfartspuljen – netværket af danske museer, der arbejder med
søfartshistorie
Medlem af Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og
Samfundsforskning

Thomas Højrup
Professor i etnologi, Center for bæredygtige livsformer ved Aalborg
Universitet
Dr.phil. i europæisk etnologi 1995
Professor i etnologi ved Københavns Universitet 1995 – 2016
Forskningsområde og publicering omfatter bl.a. maritim
etnologi, kystkultur, fiskeriets erhvervskultur og livsformer, statens
betydning for den maritime kultur, bådebygning og fartøjstyper
Formand for Thorupstrand Kystfiskerlaug (andelssammenslutning af
erhvervsfiskere) og for Han Herred Havbåde (kystkulturcenter med
bådebyggeri, videnscenter samt bevaring og brug af historiske havbåde)
Bestyrelsesformand for Foreningen Kystliv Holbæk
Bestyrelsesmedlem i rederiet Hav i Balance

Morten Kvist Jensen
Arkitekt på Frilandsmuseet 2001 – . Siden 2013 antikvarisk ansvarlig for
Nationalmuseets fartøjssamling
Arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole 1999 med speciale i restaurering
Derudover ca. to år på private tegnestuer: Karsten Rønnows Tegnestue og
Erik Ejnar Holms Tegnestue

Mikkel Kühl
Museumsinspektør ved Ærø Museum i Ærøskøbing 2003 –
Cand.mag. fra Syddansk Universitet 2002 med speciale i søfartshistorie
Tilknyttet Marstal Søfartsmuseum 2000 – 2002
Koordinator for Øhavsmuseernes samarbejde 2006
Beskæftiger sig primært med kystkultur, søfart og relaterede emner.
Foredrag, udstillinger og forskellige publikationer inden for det maritime
område
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Nanna Folke Olsen
Museumsinspektør, Limfjordsmuseet 2009 –
Cand.mag. i europæisk etnologi 2005
Museumsinspektør ved Svendborg museum 2006 – 2009
Beskæftiger sig med forskning og formidling indenfor søfart og fiskeri,
kystkultur, bådebyggeri, færgefart og relaterede emner

Ole Vistrup
Sekretariatschef i Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer
BA (Forvaltning) fra Roskilde Universitetscenter
Medlem af repræsentantskabet for Museet for Søfart 2010 –
Indehaver af Sejlskibskompagniet 2009 –
Redaktør af EMH Newsletter 1998 –
Medlem af EMH Safety Council 1998 –
Medlem af styregruppen i European Maritime Heritage (EMH) 1996 –
Bestyrelsesmedlem på Handels- og Søfartsmuseet 2000 – 2010
Formand for Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer 1991 – 2009
Salgsdirektør i Danish Schooner Charter 1994 – 2008
Bestyrelsesmedlem i Baltic Sea Tourism Commission 1998 – 2003

Joachim Juel Vædele
Sekretariatsleder ved Grundtvigsk Forum, VARTOV, København
Udlært bådebygger (Fregatten Jylland) 1999
Søfartsskole, Frederikshavn, 2002
Bedstemand, MADONNA, 2002 - 2004
FULTON-Stiftelsen - Skonnerten FULTON 2004 - 2012
Navigationsskole, Marstal 2005 - 2006
Driftschef, Fregatten Jyllands Værft, 2012 - 2013
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